
VJEK' HVALJEN BUDI (pjesma) 
 

Vjek' hvaljen budi, o, moj Gospodine! Vjek' slavljen budi, 

o, moj Gospodine! Vjek' čašćen budi, o, moj Gospodine! 

Hosana tebi, o, moj Gospodine! 
 

1. Za stvorenja što si ih stvorio, što si sunce sjajno zapalio, 

što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemir smjestio! 

Vjek' hvaljen budi… 
 

2. Za svo cvijeće i zlatne plodove, vodu, vatru i trsa rodove, 

za šum mora i ptica pjevanje, vjetar, šume i snježne planine! 

Vjek' hvaljen budi... 
 

3. Za sve dane što meni daruješ, sreću žrtve što danas svetkujem, 

za mir duše, jer nama kraljuješ, i sve ljude ti sreći pozivlješ! 

Vjek' hvaljen budi... 
 

8. - Zašto kažemo da je Bog „Stvoritelj neba i zemlje“? 

Bog je „Stvoritelj neba i zemlje“ zato što je on ni iz čega stvorio nebo i 

zemlju. (KKC 279, 296) 
 

9. - Brine li se Bog za sve stvoreno? 

Da, Bog se iz ljubavi brine za sve stvoreno. (KKC 301) 
 

Riječ koju trebamo upamtiti:  Stvoritelj 

 

Molimo: 

Sunce i mjesece, blagoslivljajte Gospoda, 

Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda, 

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda, 

Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda, 

Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda, 

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda; 

Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda, 

Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda, 

Izvori, blagoslivljajte Gospoda, 

Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda, 

Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda, 

Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda, 

Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda, 

hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 

(Daniel 3,63-65.73-81) 

"I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro." (Knjiga Postanka 1,31) 

1. Naš nebeski Otac 
 

"Kako lije dragocjena, Bože, dobrota tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se 

sklanjaju." (Psalam 36,8) 
 

Znaš li tko je Bog? On je naš Otac na nebu. On je velik i svet i voli te više 

nego itko drugi. 

Bog je oduvijek htio da postoji netko baš poput tebe. Zato te je stvorio. Dao ti 

je ruke i noge, oči i uši. Stvorio te drukčijim od bilo koga drugoga zato što si 

mu poseban. 

Bog ti je dao i dušu. Nju ne možeš vidjeti, ali tvoja je duša ono što ti daje 

život. Kad ne bi imao dušu, ne bi mogao razmišljati. Ne bi se mogao smijati. 

Ne bi mogao govoriti. Sve to možeš činiti upravo zato što imaš dušu. Ona ti 

omogućuje da možeš činiti ono što je dobro i ispravno. Duša je dio tebe koji 

nikada ne umire. Ona živi vječno. 

Bog, naš Otac, nije samo na nebu. On je posvuda. On te uvijek vidi i uvijek 

pazi na tebe. On uvijek zna što činiš i o čemu razmišljaš. Ako se ikada osjetiš 

usamljenim ili uplašenim, sjeti se: Bog je s tobom, on je tvoj prijatelj. 

Bog želi da budeš njegovo dijete i da jednoga dana dođeš živjeti s njim u raj. 
 

1. - Tko te je stvorio? - Bog me je stvorio (KKC 355, 371-373) 
 

2. - Tko je Bog? - Bog je savršeno biće, Stvoritelj neba i zemlje. (KKC 41,290-291) 
 

3. - Gdje je Bog? 

Bog je na nebu, u Crkvi, na zemlji i posvuda. (KKC 294, 303, 326, 773) 
 

4. - Zna li Bog sve? - Da, Bog sve zna, čak i naše misli. (KKC 299, 303-305) 
 

Biblija ili Sveto Pismo je jedan od velikih Božjih darova nama ljudima. To je 

velika knjiga koja nam o Bogu govori brojne stvari koje nigdje drugdje ne 

bismo mogli saznati. Svetim piscima, ljudima koji su je pisali Bog je rekao što 

će napisati i zato kažemo Biblija je riječ Božja upućena nama ljudima. 

Biblija ima dva dijela 1. Stari zavjet (Savez) i 2. Novi zavjet (Savez). 

Stari nam zavjet pripovijeda kako je Bog stvorio nebo i zemlju. Pripovijeda o 

prvomu, istočnom grijehu i pripovijeda nam što su ljudi činili tijekom stoljeća 

iščekujući Spasitelja. 

Novi nam zavjet pripovijeda o Isusu; njegovu rođenju, njegovu životu i nauku 

i o tome kako nas je izbavio od grijeha. Pripovijeda nam kako je nastala 

Crkva. Na svakoj nedjeljnoj Svetoj misi možemo čuti tri biblijska čitanja. 
 

Riječi koje treba upamtiti:  - raj     - duša     - Biblija 
 

Molimo: „Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca." (Psalam 138.1) 
 

"Tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao. (Izaija 49,15-16) 



2. Presveto Trojstvo 
 

"Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i 

Sina i Duha. Svetoga" (Evanđelje po Mateju 28,19). 
 

Bog je uvijek postojao. Postojao je čak i prije svijeta, neba, ljudi i životinja. 

Tada nije bilo ničega osim Boga. 

Možda ćeš se zapitati: je li Bog bio nesretan zato što je bio potpuno sam? 

Ne, Bog nije trebao drage stvari kako bi ga učinile sretnim. Uostalom, on i 

nije zapravo bio sam. 

Samo je jedan Bog, ali tri su božanske osobe. To su Bog Otac, Bog Sin i 

Bog Duh Sveti. Otac nije stvorio ni Sina ni Duha Svetoga. Tri božanske 

osobe potpuno su jednake po dostojanstvu i oduvijek su to bile. 

Svaka božanska osoba jest Bog, Svaka je sveznajuća, svemoguća i presveta. 

Tri božanske osobe nazivamo Presveto Trojstvo. 

Bog Otac je zajedno sa Sinom i Duhom stvorio nebo i zemlju. Stvorio je i 

nas i sve stvari za nas. On je prva božanska osoba Presvetoga Trojstva. 

Bog Sin je druga božanska osoba Presvetoga Trojstva, On je sišao s neba 

kako bi bio naš Spasitelj, Isus Krist. Poučio nas je svemu o Bogu i pokazao 

nam kako ga trebamo voljeti. Isus je umro na križu za nas i nakon tri dana 

slavno je uskrsnuo od mrtvih. 

Treća božanska osoba Presvetoga Trojstva je Bog Duh Sveti. On nam 

pomaže u molitvi, pomaže nam biti dobrima i pomaže nam voljeti Boga. Na 

sakramentu Krštenja Duh Sveti dolazi u našu dušu kako bi tu prebiva. 

Teško je razumjeti kako Bog može istodobno biti i jedan i trojstven. Čak ni 

posebno nadareni ljudi ne mogu to razumjeti i zato kažemo: Presveto 

Trojstvo je otajstvo. Otajstvo označava nešto što Bog želi da znamo, iako je 

to istovremeno nešto što je teško razumjeti. A ako volimo Boga, tada i mi 

želimo to o njemu znati! 

Svaki put kad započinjemo molitvu, činimo znak križa. Svaki put kad 

učinimo znak križa, ispovijedamo vjeru u Presveto Trojstvo i u Isusovu 

spasiteljsku ljubav. 
 

„U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen." 
 

5. - Postoji li samo jedan Bog? 

Da, postoji samo jedan Bog. (KKC 233) 
 

6. - Koliko ima božanskih osoba? 

Tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. (KKC 253) 

7. - Kako nazivamo tri božanske osobe? 

Otajstvo triju božanskih osoba, a jednoga Boga nazivamo Presveto Trojstvo. 

(KKC 234) 

Molimo: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako bijaše na početku, tako 

i sada i vazda i u vijeke vjekova, Amen. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti: - Presveto Trojstvo   -   otajstvo 
 

OČE, Ml TI SE KLANJAMO (pjesma) 

Oče, mi ti se klanjamo, svoj ti život dajemo. Mi te ljubimo! 

Sine, mi ti se klanjamo, svoj ti život dajemo, Mi te ljubimo! 

Duše, mi ti se klanjamo, svoj ti život dajemo. Mi te ljubimo! 

Trojstvo, mi ti se klanjamo, svoj ti život dajemo, Mi te ljubimo! 
 

3. Bog Stvoritelj 
 

"Dostojan si. Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve 

stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno“! (Otkrivenje 4, 1) 
 

Bogu je bilo lijepo i samome, ali je htio i druge učiniti sretnim kao što je on, 

Zato je stvorio svijet. Tada je stvorio i ljude neka uživaju u svim predivnim 

stvarima i stvorenjima koje je stvorio. 

Bog Stvoritelj stvorio je svijet i sve što je u njemu. Ako pogledamo nebo, 

more ili planinu, možemo vidjeti kako je tek velik i silan Bogc koji je sve to 

stvorio. To su veoma velike i predivne stvari, I zato što ih je Bog stvorio, 

znamo kako je on još veći od njih. 

Bog je stvorio i mnoge prekrasne stvari poput cvijeća, ptica, zalaska Sunca i 

sve dugo. Ljepota tih stvari dolazi od Boga. 

Kad promatramo kako u njegovu promislu sve stvari rastu u skladu jedne s 

drugima, tada znamo kako je Bog posebno mudar. Učinio je da od sitnog 

sjemenja izraste veliko drveće, a svako je drvo dom životinjama, pticama i 

kukcima. Božji plan vodi brigu o svemu što je stvoreno. 

Bog je stvorio sve ove stvari zato što je znao kako ćc nam se sviđati. Stvorio 

ja hranu koja je dobra za jelo i zvijezde koje je užitak promatrati. Stvorio je 

čak stvari i životinje kako bi nas nasmijao, poput majmuna i malih psića. 

Stvorio je sve to zato što nas voli. 

Boga možemo hvaliti i zahvaljivati mu tako što ćemo sve te stvari koristiti na 

ispravan način. Ne smijemo bacati hranu i trebamo biti dobri prema 

životinjama, a kad posjećujemo park ili šumu, trebamo ih ostaviti čistima. 
 

Bogu možemo zahvaljivati i recitirajući ili pjevajući, primjerice, ovu pjesmu:  
 

 

 

 

 



Ako budemo čuvali Božji život u svojoj duši, jednoga ćemo dana živjeti s 

njime na nebu u vječnosti. 

Šio možemo činiti kako bi naša duša bila sveta i ugodna Bogu? Na prvomu 

mjestu trebamo moliti. Svakoga dana zahvaljuj Bogu zato što te učinio 

svojim djetetom. Razgovaraj s njim o svemu što ti je na srcu. On je tvoj 

prijatelj. 

Drugo, trudi se činiti ono što Bog želi da činiš. Bog želi da voliš sve ljude. 

Želi da slušaš svoje roditelje, pa čak i onda kad ti se ne sviđa ono što ti oni 

govore. Bog želi da govoriš uvijek istinu. 

Čini li ti se to posebno teško? Zamoli Boga i svojega anđela čuvara neka ti 

pomognu kako bi bio dobar. Upamti: Bog se raduje kad se ti igraš i uživaš u 

stvarima koje je stvorio za tebe sve dok ne počneš činiti nešto loše! 
 

Ja te krstim u Ime Oca i Sina il Duha Svetoga.  

                   Riječi iz Reda krštenja 
 

Riječ koju trebamo upamtiti: Krštenje 
 

16. - Što je krštenje? 

Krštenje je sakrament kojim postajemo kršćani i posinjena djeca Božja. 

(KKC 1262-1265) 
 

17. - Što se krštenjem promijenilo za tebe? 

Krštenje je uklonilo istočni grijeh s moje duše i učinilo je dušu bogatom 

Božjom milošću. (KKC 1262-1265) 
 

Brojna katolička djeca imaju imena nekih svetaca. Svetac je netko tko je 

tijekom života na zemlji snažno volio Boga i sada živi s njime u raju. 

Pitaj roditelje ili učitelja neka ti kažu nešto o svecu čije ime nosiš. Možda 

znaju neku priču o njemu ili njoj. Zamoli toga svojega sveca ili sveticu neka 

ti pomogne kako bi i ti jednoga dana postao svet! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4. Bog nas je stvorio 
 

"Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i 

žensko stvori ih."  (Knjiga Postanka 1,27) 
 

Predivan svijet koji je stvorio Bog htio je podijeliti s nekim i zato je stvorio 

prvoga čovjeka. 

Nadjenuo mu je ime Adam, Adam je živio na prekrasnomu mjestu zvanom 

Edenski vrt. Bio je prijatelj svim životinjama i davao im je imena. Bog je 

ubrzo uvidio kako Adamu životinje nisu dostatne i tako mu je dao nekoga tko 

će ga voljeti i koji će mu pomagati. Stvorio je prekrasnu i dobru ženu. 

Njezino je ime bilo Eva. 

Adam i Eva bili su posebno sretni u vrtu koji je bio njihov dom. Tu su, 

zajedno sa životinjama, bili na sigurnom. Nikad nisu bili bolesni ni ozlijeđeni. 

Nikad nisu činili nikakvo zlo. Nisu morali ići u školu zato što im je Bog 

govorio sve što su trebali znati. Sva hrana koju su mogli poželjeti rasla je na 

drveću u vrtu. A ono što je bilo najbolje od svega, Bog je dolazio u vrt kako 

bi razgovarao s njima. 

Bog je posebno volio Adama i Evu. Dao im je osobiti dar koji se zove milost. 

Milost je sudjelovanje u Božjemu životu. S tim Božjim darom, milošću, u 

svojim dušama Adam i Eva su postali Božja djeca i zbog te su milosti mogli 

zauvijek živjeti s Bogom u raju. 

Bog je kasnije stvorio i sve ostale ljude; stvorio je i tebe. Na svijetu ne 

postoje dva čovjeka koji izgledaju potpuno isto. Neki od nas su visoki, neki 

niski. Neki od nas imaju tamnu kožu, a neki svijetlu. Ima i dječaka i 

djevojčica. Svi smo mi posebni. Bog nas je sve stvorio na svoju sliku i 

svakoga od nas posebno voli. 

Bog želi da ga poznajemo, volimo i njemu služimo. Želi da budemo njegova 

djeca i da budemo sretni zajedno s njime u raju. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:  Adam i Eva     milost 

      služiti     anđeo čuvar 
 

"I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući." 
        (Druga poslanica Korinćanima 6,18) 

 

Bog je svakomu od nas dao anđela čuvara. Naši nas anđeli čuvaju i pomažu 

nam biti dobri. Svojega anđela ne možeš vidjeti, ali on je uvijek uz tebe i 

posvuda te prati. Tvoj te nebeski prijatelj nikada ne ostavlja samoga. 
 

Molimo: Nauči ovu molitvu svojemu anđelu čuvaru. Izgovaraj je svakoga 

dana i uvijek kad se osjećaš usamljeno ili uplašeno. 

 



MOLITVA ANĐELU ČUVARU 
Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili. 

Prema Božjem obećanju, čuvaj mene noću, danju. 

Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. 

A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem, 

da se ondje s tobom mogu vječno klanjat' dragom Bogu. Amen. 
 

10. - Zašto te je Bog stvorio? 

Bog me je stvorio kako bi mi iskazao svoju dobrotu i kako bismo bili s njim 

zauvijek sretni. (KKC 293-294) 
 

11. - Tko su bili prvi muškarac i prva žena? 

Prvi muškarac bio je Adam, a prva žena bila je Eva. (KKC 369,375) 
 

5. Adam i Eva su uvrijedili Boga 
 

"Gospodin, Bog, reče ženi: 'Što si to učinila?' 'Zmija me prevarila, pa sam 

jela", odgovori žena." (Knjiga Postanka 3,13) 
 

Bog je stvorio anđele. Anđeli nemaju tijelo kao mi, oni su duhovi. Anđeli 

su pametniji i jači od nas ljudi. Na crtežima ih često prikazujemo poput 

ljudi. Slikamo ih s krilima zato što oni mogu bilo kamo stići onoliko brzo 

koliko to žele. 

Bog je stvorio anđele kako bi se radovali zajedno s njime u raju i kako bi 

bili njegovi pomagači. Ipak, prvo ih je iskušao kako bi provjerio vole li ga 

zaista. Neki anđeli nisu voljeli Boga, nisu ga slušali i tako su postali 

demoni. Oni su bačeni u pakao. 

Dobri su anđeli otišli u raj hvaliti Boga i vršiti njegova djela na zemlji. 

Bog je htio iskušati i Adama i Evu kako bi bio siguran vole li ga zaista. 

Rekao im je neka ne jedu voće s jednoga stabla u vrtu. Bilo je to drvo 

spoznaje dobra i zla. Sa svih drugih stabala u vrtu mogli su uzeti što su 

htjeli. Bog je još rekao i kako će umrijeti ako budu jeli s toga stabla. 

Adam i Eva su na početku poslušali Boga. Ali jednoga dana, Eva je bila 

sama u vrtu. Susrela je zmiju. Nije to znala, ali ta je zmija bio đavao. 

"Evo," rekla je zmija, "zašto ti i Adam ne jedete s ovoga drveta?" 

"Bog nam je rekao neka ne jedemo", odgovorila je Eva. "Rekao je kako 

ćemo umrijeti ako budemo jeli plod s toga stabla, pa čak i ako ga budemo 

dirali." "To nije istina", rekla je zmija. "Ako budete jeli s ovoga stabla, bit 

ćete kao Bog. Razlikovat ćete dobro od zla." 

Eva je trebala znati kako joj Bog nikada ne bi lagao, ali povjerovala je zmiji 

i zagrizla je plod. Na to je nagovorila i Adama pa je i on jeo. 

Adam i Eva su morali napustiti Edenski vrt zato što su bili neposlušni Bogu. 

Morali su raditi kako bi imali hranu za jelo, a životinje su ih se sada bojale. 

Adam i Eva su uvrijedili Boga. Sagriješili su. I zbog toga su grijeha izgubili 

i poseban dar milosti koji im je Bog dao. Bez Božjega života u dušama Adam 

i Eva se nisu mogli svidjeti Bogu. Nisu mogli ići u raj. 
 

Taj prvi grijeh Adama i Eve zovemo istočni grijeh. 
 

Iako su sagriješili. Bog je i dalje volio Adama i Evu i zato im je obećao 

poslati nekoga tko će ih spasiti i omogućiti im jednoga dana otići u raj. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:  anđeli        demoni       poslušnost 

uvrijediti     grijeh     istočni grijeh 
 

12. - Tko su anđeli? 

Anđeli su stvoreni duhovi koji nemaju tijelo. Oni su Božji sluge i poslanici. 

(KKC 328, 329) 
 

13. - Što je grijeh? 

Grijeh je neposluh Božjemu zakonu. (KKC 1849-1850) 
 

14. - Tko je počinio prvi grijeh na zemlji? 

Adam i Eva, naši praroditelji, počinili su prvi grijeh na zemlji. (KKC 390) 
 

15. - Kako zovemo prvi grijeh? 

Prvi grijeh zovemo istočni grijeh. (KKC 388-389) 
 

"Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti 

predraga svojina mimo sve narode." (Knjiga Izlaska 19,5) 
 

6. Postati dijete Božje 
 

"Odgovori Isus: „Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne 

može vidjeti kraljevstva Božjega!" (Evanđelje po Ivanu 3,5) 
 

Kad su zgriješili, Adam i Eva su izgubili dar Božjega života u dušama koji 

zovemo milost. Više nisu mogli otići u raj. I njihova su se djeca rodila s 

istočnim grijehom: nisu imala milost u dušama. 

Kažemo: Adam i Eva su naši praroditelji zato što od njih potječu svi ljudi, pa 

tako i ti. Svi smo mi rođeni s istočnim grijehom na dušama. 

Taj se grijeh briše na Krštenju, kad se cijela naša duša ispunja Božjim 

milosnim životom. Nakon krštenja i ti možeš ići u raj i biti s Bogom. 

Krštenje je poput ponovnoga rođenja. Prvi se put rađamo u obitelj naše majke 

i oca, a na Krštenju se rađamo u Božju obitelj, Crkvu. Tada Presveto Trojstvo 

dolazi k nama i živi u nama. 

Trebali bismo nastojati čuvati dušu slobodnom od grijeha i punom milosti, 

kao što je to bila na dan našega Krštenja. Trebali bismo zamoliti Boga nek 

nam pomogne kako ga ne bismo vrijeđali. 
 



Kako iskazujemo svoju ljubav prema nebeskomu Ocu? Molitvom. Moliti 

znači razgovarati s Bogom i osluškivati ga. Svoju ljubav pokazujemo i 

odlazeći na Svetu misu nedjeljom. U crkvi slavimo Boga zajedno s drugim 

članovima Božje obitelji. Također, trebali bismo o Bogu govoriti s ljubavlju 

i poštovanjem. - Kako pokazujemo ljubav prema bližnjemu? Ljubav prema 

bližnjemu pokazujemo tako što smo dobri prema drugima i spremni pomoći 

svima koje susretnemo. Trebamo voljeti svoje roditelje i slušati ih, ali 

radosno. Trebamo dijeliti svoje stvari s drugom djecom i uvijek govoriti 

istinu. Trebali bismo moliti za one ljude kojima je Božja pomoć potrebna: 

za siromašne, bolesne, nesretne i za one koji ne vole Boga. - Bog ti je 

omogućio odabrati hoćeš li ga voljeti. Možeš činiti ono što znaš kako je 

ispravno ili ono što znaš kako je pogrešno. Kad činiš nešto što je pogrešno, 

zasigurno to ne činiš zato što to "moraš". Nitko te ne može natjerati činiti 

zlo, samo ti to možeš odabrati. Ponekad je teško biti dobar, ali upravo u 

takvim trenutcima pokazuješ Bogu koliko ga uistinu voliš. Ako namjerno 

učinimo nešto loše, tada smo počinili grijeh. A kad činimo grijeh, tada ne 

volimo Boga. Svaki grijeh koji učinimo slabi Božju milost u našim dušama i 

sa svakim se počinjenim grijehom udaljujemo od Boga. Ako smo nekoga 

slučajno povrijedili, tada to nije grijeh. Nije grijeh ni ako zaboravimo nešto 

učiniti. Ali ako smo u kušnji hoćemo li učiniti nešto pogrešno i mislimo 

ovako: "Znam kako je to pogrešno, ali ću to ipak učiniti", tada činimo grijeh 

i udaljujemo se od Boga. Grijeh činim svjesno, hotimično i slobodno. 

Postoje smrtni ili teški grijesi i laki grijesi. Smrtni su grijesi veliki i teški, 

posebno ružni grijesi. Smrtni grijeh ubija Božji život u nama. Ako imamo 

smrtni grijeh na duši, tada ne možemo ići u raj. Laki su grijesi mali grijesi, i 

njima rastužujemo Boga. Većina grijeha su laki grijesi. 

Tužno je, ali istinito: svi mi ponekad počiniamo grijehe. Zbog istočnoga 

grijeha nismo uvijek dostatno jaki kako bismo grijehu kazali "ne", a Bogu 

"da". Ali Bog nas silno voli i uvijek nam je spreman oprostiti. 
 

"Jer ti si Gospode, dobar i rado praštaš" (Psalam 86,5) 
 

23. - Što je to smrtni grijeh? - Smrtni grijeh je težak čin neposlušnosti 

Božjemu zakonu. Kako bismo počinili smrtni grijeh, moraju biti ispunjena 

tri uvjeta: 1. grijeh mora biti težak   2. moram znati kako je to vrlo pogrešno 

i ozbiljno 3. moram biti slobodan to učiniti ili ne učiniti. (KKC 1863) 
 

24. - Što je to laki grijeh? Svake večeri promisli o prošlom danu. Jesi li 

učimo nešto loše? Jesi li učinio nešto što nije bilo baš dobro. Kao 

podsjetnik, pogledaj tablicu. Zatim reci Bogu kako ti je žao. Zamoli ga nek 

te drugi put učini jačim. Bog će ti rado dati milost kako bi grijehu kazao 

"ne". - Riječi koje trebamo upamtiti:  smrtni grijeh     laki grijeh 

7. Poslušnost Bogu Ocu 
 

"Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin 

uzdanje," (Jeremija 17,7) 
 

Iako su mu bili neposlušni, Bog je i dalje volio Adama i Evu. Obećao je kako 

će im poslati Spasitelja koji će otkupiti njihov grijeh i tako će Adam, Eva i 

svi ljudi imati priliku otići u raj. 

Ali Bog nije rekao kad će Spasitelj doći. Ljudi su morali čekati godinama dok 

Isus nije došao. Brojni su se umorili od nastojanja kako svaki dan biti dobri. 

Zaboravili su na Boga i ubrzo je ostala na Zemlji samo još jedna obitelj koja 

je voljela Boga. Bila je to Noina obitelj. 

Znaš li priču o Noi i njegovoj arci? Bog je rekao Noi neka izgradi arku i u nju 

unese po jednoga mužjaka i ženku od svake vrste životinja. I Noa i njegova 

obitelj ušli su u arku. Zahvaljujući Noinu povjerenju i poslušnosti Bog je 

mogao spasiti ono dobro od svega stvorenoga, a potopom je uklonio sve što 

je na zemlji bilo loše i grešno. 

Godinama nakon Noe živio je čovjek koji je silno volio Boga. Ime mu je bilo 

Abraham. Abraharn nije imao djece i zato je bio posebno tužan. Jednoga 

dana Bog je rekao Abrahamu: "Tvoja će žena uskoro roditi dijete. Imat ćeš 

praunučad i prapraunučad. Tada će Abrahamova obitelj biti jedna od najvećih 

obitelji!" Bog je obećao kako će mu Abrahamova obitelj uvijek biti posebna. 

Abrahamova je žena ubrzo rodila dijete i nazvala ga Izak. Abraham je silno 

volio dječaka. 

Jednoga dana Bog je stavio Abraham a na kušnju. Rekao mu je neka mu 

preda svojega sina. Abraham je zbog toga zacijelo bio vrlo uplašen i tužan, 

ali htio je poslušati Boga. Vjerovao mu je. I kad je bio potpuno spreman 

učiniti ono što je Bog tražio, došao je anđeo i rekao mu: "Stani! Izak može 

ostati s tobom. Bog je samo htio vidjeti koliko ga voliš i blagoslovit će te 

zbog tvoje poslušnosti." 

Baš kao što je Bog i obećao, Abrahamova je obitelj rasla i bila velika i Bog se 

pobrinuo za cijelu njegovu obitelj. Brojni Abrahamovi nasljednici žive i 

danas. Oni su pripadnici židovskoga naroda. 

Stoljećima poslije Abrahama, ali ipak prije nego što je Isus došao, živio je 

mladić po imenu David. David se po cijele dane brinuo za očeve ovce. Bio je 

snažan i dobar. Volio je pjevati i svirati harfu. Smišljao je pjesme koje su 

govorile o Bogu i o prekrasnom svijetu koji je Bog stvorio. 

Jednoga dana dogodilo se nešto što je preplašilo mnoge ljude. Došao je div 

zvani Golijat i rekao kako se želi boriti! "Ako uspijete naći nekoga tko me 

može pobijediti," rekao je, "moj će vam narod služiti. Ali ako ja pobijedim, 

svi ćete vi biti naši sluge." 



Nitko se nije usudio borit s Golijatom, bojali su se. Ali ne i David. "Možda 

sam malen, ali Bog će mi pomoći pobijediti Golijata." 

David je uzeo male kamenove i stavio ih u praćku. Kad je stao pred Golijata 

na polju, div ga je izrugivao. Ali David se nije bojao jer je imao povjerenje 

u Boga. Stavio je kamen u praćku i pogodio Golijata ravno između očiju. 

Golijat je pao mrtav. David je spasio Božji narod. 

David je kasnije postao kralj izabranoga naroda. Upravo su od njegovih 

nasljednika izišli i Josip i Marija, Isusovi roditelji. 
 

18. - Na koji je način Noa odgovorio Bogu poslušnošću? 

Noa je poslušao Boga i izgradio arku kako bi sve dobro u stvorenje bilo 

spašeno od velikoga potopa. (KKC 56) 
 

19. - Na koji je način Abraham odgovorio Bogu vjerom? - Abraham je 

toliko vjerovao Bogu, bio je spreman žrtvovati svojega sina. (KKC 59) 
 

20. - Na koji je način David odgovorio Bogu povjerenjem? - David je 

imao takvo povjerenje u Božju ljubav i brigu za izabrani narod, Izraelce, 

odvažio se boriti protiv diva Golijata oboružan samo praćkom. (KKC 64) 
 

Riječi koje treba upamtiti: Noa    -    Abraham    -    Izak    -    David 
 

8. Bog nam daje zapovijedi 
 

„Ako zbilja poslušaš glas Gospodina, Boga svoga, držeći i vršeći sve 

njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Gospodin, Bog tvoj, uzvisit će 

te nad sve narode na zemlji.“ (Ponovljeni zakon 28,1) 
 

Izabrani narod postao je silno velik narod, baš kao što je Bog obećao. 

Godinama nakon Abrahamove smrti dogodilo im se nešto posebno loše: svi 

su postali robovi u zemlji Egiptu. 

Tada im je Bog poslao vođu. Njegovo ime je Mojsije. S Božjom pomoću 

Mojsije je izbavio narod. Bog je 40. godina vodio narod pustinjom kako bi 

pronašli obećanu zemlju u kojoj će živjeti. Htio je neka njegov izabrani 

narod uistinu zna kako mu je poseban. Brinuo se za njih i pokazivao im 

svoju ljubav pružajući im sve što im je bilo potrebno. Bog ih je volio i htio 

je neka i oni vole njega. Zato im je dao pravila rekavši im kako ih moraju 

vršiti iz ljubavi prema njemu i jedino tako će biti sretni. 

Ta pravila nazivamo Deset Božjih zapovijedi. One su Božji zakon ljubavi 

za cijeli njegov narod. Sakramentom Krštenja i mi smo postali Božja djeca 

stoga Božje zapovijedi vrijede i za nas. Božje zapovijedi nam pomažu činiti 

ono što je ispravno. 

21. - Što je Deset Božjih zapovijedi? 
Deset Božjih zapovijedi su Božji zakon ljubavi za sav njegov narod. (KKC 1962) 

22. - Zašto je Bog Mojsiju i svojemu narodu dao Deset zapovijedi? 

Bog je Mojsiju i svojemu narodu dao Deset zapovijedi kako bi ga poznavali i 

vjerno mu služili iščekujući Spasitelja. (KKC 1961) 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:    Deset Božjih zapovijedi   -   zakon 
 

10. Božjih zapovijedi: 
1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj; nemaj drugih bogova uz mene! 

2. Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud! 

3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji! 

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji! 

5. Ne ubij!      6. Ne sagriješi bludno! 

7. Ne ukradi!     8. Ne reci lažna svjedočanstva! 

9. Ne poželi tuđeg ženidbenog draga!  10. Ne poželi nikakve tuđe stvari! 
 

Prve tri zapovijedi kažu nam kako ćemo voljeti i poštovati Boga. Ostale nam 

zapovijedi kažu kako ćemo voljeti i poštovati druge ljude. Božji zakon 

ponekad slušamo čineći ono što je dobro, a ponekad ne čineći ono što je zlo. 
 

"VI ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam," (Evanđelje po Ivanu 15,14) 
 

Deset Božjih zapovijed uče nas o tome što je ispravno, a što pogrešno. 
 

Ispravno je…    Pogrešno je… 
 

- moliti se Bogu     - zapostavljati molitvu 

- biti pozoran i moliti u crkvi   - loše se ponašati u crkvi 

- Božje ime izgovarati s poštovanjem  - izgovarati Božje ime na kriv način 

- ići na Svetu misu nedjeljom i blagdanima - izostajati sa Svete mise nedjeljom 

- biti poslušan roditeljima i učiteljima     - biti neposlušan roditeljima i učiteljima 

- biti dobar prema svima    - vrijeđati druge, tući se 

- imati čiste misli, riječi i dijela  - činiti, misliti, govoriti ružne stvari 

- biti iskren     - krasti ili varati 

- govoriti istinu.     - lagati. 
 

9. Odlučujem voljeti Boga 
 

"Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i 

svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe 

samoga!" (Evanđelje po Luki 10,27) 

Naučili smo kako je Bog Otac svojemu izabranom narodu dao Deset 

zapovijedi. Isus nam je dao dvije zapovijedi ljubavi. Rekao je kako ćemo, 

ako budemo vršili te dvije zapovijedi, u isto vrijeme vršiti sve zapovijedi. 

1. Ljubi Gospodina Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, 

svom snagom svojom i svim umom svojim. 

2. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. 



Isus je odrastao i postao muškarac. Došlo je vrijeme da napusti svoj dom u 

Nazarctu i započne ono što ga je nebeski Otac poslao da učini. Oprostio se s 

majkom Marijom i otpočeo svoje poslanje. - Prvo je otišao na rijeku Jordan 

da susretne Ivana Krstitelja. Isus je zamolio Ivana da ga krsti. U trenutku 

kada je Ivan krstio Isusa. Duh Sveti je u liku golubice sišao na Isusa i Bog 

Otac je progovorio: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!" - 

Rekao je to kako bi svi ljudi znali da je Isus Sin Božji. Tada je Isus otišao u 

pustinju moliti se. - Vratio se iz pustinje nakon četrdeset dana i započeo je 

propovijedati po gradovima i selima. Govorio je ljudima da ih Bog voli i da 

želi da budu s njime u raju. Govorio im je i da će ih Bog uskoro izbaviti od 

njihovih grijeha. Isus je pripovijedao i mnoge prispodobe kako bi ljudi bolje 

razumjeli kakav je Bog. 

Isus je izabrao dvanaestoricu muškaraca da budu njegovi učenici. Oni će 

biti njegovi posebni pomoćnici i od Isusa će učiti više od ostalih ljudi. 

Učenici su od Isusa uskoro naučili i kako propovijedati drugima radosnu 

vijest. - Isus je pripovijedao mnoge prispodobe kako bi nas poučio o 

kraljevstvu Božjemu. 
 

GORUŠIČINO ZRNO 
Kraljevstvo je Božje kao gorušičino zrno koje netko posije u svojemu polju. 

Gorušičino zrno jedno je od najmanjih zrna, ali izraste u veliko stablo. 

Naraste toliko veliko da ptice mogu graditi gnijezda na njegovim granama. 
 

SKRIVENO BLAGO 
Neki je čovjek pronašao zakopano blago skriveno na njivi i htio je zadržati 

to blago. Ali njiva je pripadal nekomu drugom. Zato je taj čovjek uzeo sav 

novac koji je imao i kupio tu njivu kako bi mogao imati blago. - Kad 

upoznamo tajnu kako živjet zauvijek s Bogom, tada je to kao da smo 

pronašli skriveno blago. Kad je, u ovoj prispodobi, čovjek kupio njivu, 

možda su se drugi ljudi zapitali: „Zašto daje toliko novca za tu staru njivu“? 

- Oni nisu znali za blago. Isto tako neki ljudi ne razumiju zašto slušamo 

Božje zapovijedi. Oni ne znaju kako je raj predivan! - Isus je sve pozivao 

neka žive u kraljevstvu Božjemu. Naučio nas je kako u svojemu 

svakodnevnom životu ugoditi Bogu. Došao je kako bi nas oduševio za život 

u prijateljstvu s Bogom. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:       -     Ivan Krstitelj -     učenik 

-    radosna vijet   -  kraljevstvo Božje 
 

33. Zašto je Ivan Krsitelj krstio Isusa? - Ivan Krstitelj je krstio Isusa kako bi svi 

ljudi znali - Isus je Sin Božji. (KKC 535) Ivan je za Isusa rekao: Evo Jaganjca… 

34. Zašto je Isus naviještao radosnu vijest? - Isus je naviještao radosnu vijest 

kako bi, prihvaćajući Njegov nauk, svi ljudi ušli u kraljevstvo Božje. (KKC 543). 

10. Pripravljamo se za dolazak našega Spasitelja 
 

"Glas viče: "Pripravite Gospodinu put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu 

Bogu našemu“. (Izaija 40,3) 
 

Bog želi neka cijeli njegov narod bude zauvijek sretan s njime. Ali, zbog 

Adamova grijeha, svi su izgubili priliku poći u raj. Bog je Adamu i Evi 

obećao kako će poslati Spasitelja koji će otkupiti njihov grijeh i sve grijehe 

koji su ikada počinjeni. Taj je Spasitelj Isus Krist, Sin Božji! - Puno je 

vremena prošlo prije njegova dolaska. Tijekom cijele povijesti spasenja Bog 

je govorio svojemu izabranom narodu po svetim ljudima, prorocima. 

Mojsije je bio prorok, a bilo je i mnoštvo drugih proroka. Oni su ljudima 

govorili neka prestanu griješiti i neka se priprave za dolazak Spasitelja. - 

Napokon je došlo vrijeme za njegov dolazak. Bog je za Spasiteljevu majku 

izabrao Mariju. Stvorio ju je takvom da nije imala istočnoga grijeha. Njezina 

je duša bila prepuna milosti. Bila je prekrasna i dobra. Uvijek je činila ono što 

je Bog htio. Nikada Bogu ništa nije odbila i vršila je sve zapovijedi. Silno je 

voljela i Boga i druge ljude i bila je Bogu posebno draga. - Jednoga dana Bog 

je poslao anđela Gabriela u Marijinu kuću. Ponudio joj je neka bude Majka 

Sina Božjega. Marija je bila iznenađena što je Bog izabrao baš nju za 

Spasiteljevu Majku, ali bila je i radosna. "Oh, da," rekla je Marija, "neka mi 

bude po riječi tvojoj." Htjela je učiniti sve što je Bog tražio od nje. - Božji je 

narod iščekivao i pripravljao se za Spasitelja godinama prije dolaska. Svake 

godine prije Božića i mi imamo vrijeme u kojemu se pripravljamo za Isusov 

ponovni dolazak. To vrijeme zovemo došašće ili advent. 

Za Isusov se dolazak možemo pripraviti i izrađujući adventski vijenac. To je 

vijenac od zimzelenih grančica s četiri svijeće - tri ljubičaste i jednom 

ružičastom. Svaka svijeća označava po jedan od četiri tjedna u kojima se 

pripravljamo za Božić. Adventske vijence je u crkvama i u našim domovima. 
 

"Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom!"      (Evanđelje po Liiki 1,28) 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:   Proroci  Marija  Gabriel  Došeće ili Advent 
 

25. Tko je Isusova majka? - Blažena Djevica Marija (KKC 495) 

26. Tko je osim Isusa bio bez istočnoga grijeha? - Blažena Djevica Marija. 

Molimo: Zdravo. Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. BtaUvljena ti 

među ženama blagoslovljen plod utrobe tvoje. Isus. Sveta Marijo, Majko 

Božja, moli za nas grješnike sada i na čas smrti naše. Amen. 
 

11. Rodio nam se Spasitelj 
"Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što 

znači: s nama Bog“. (Evanđelje po Mateju 1,23) 



Gotovo je bilo došlo vrijeme da Marija rodi kad su ona i Josip dobili neke 

vijesti. Vladar njihove zemlje htio je pobrojati sve ljude koji su tu živjeli. 

Svi su morali otputovati u određene gradove kako bi bili popisani. Marija i 

Josip morali su otići u grad Betlehem. - Kad su došli u Betlehem, Marija i 

Josip nisu mogli naći mjesto u kojemu bi odsjeli i tako su se morali smjestiti 

u štalu sa životinjama. Tu se rodio maleni Isus. Jasle ispunjene slamom bile 

su njegova kolijevka. To je bio dio Božjega plana za Božić. On nije htio na 

zemlju doći kao bogat kralj, već poput siromaha. - Upravo su zbog toga 

pastiri bili prvi ljudi koji su saznali za novorođenoga Spasitelja. Anđeo im je 

došao dok su čuvali svoja stada. - "Donosim vam radosnu vijest!“ rekao je 

anđeo. "Rodio vam se Spasitelj! Naći ćete ga kako leži u jaslama.“ Pastiri su 

pohitili kako bi pronašli novorođenoga Spasitelja. Našli su dijete Isusa s 

Marijom i Josipom, baš kako im je anđeo rekao. - Daleko od toga mjesta tri 

su mudraca vidjela veliku, blistavu zvijezdu kako putuje po nebu. Dovela ih 

jc do Isusa. Tri mudraca Spasitelju SU poklonila dragocjene darove, 

kraljevske poklone; zlato, tamian i smirnu. Iako je Isus izgledao kao ubogo 

maleno djetešce, znali su kako je on veliki kralj. - U vrijeme Isusova rođenja 

zemljom je vladao zao čovjek zvani Herod. On je sreo tri mudraca i čuo 

kako govore o djetetu - kralju. Herod je htio da samo on bude kralj i to što je 

čuo toliko ga je razljutilo da je pokušao ubili Isusa. Međutim, Bog je 

upozorio Josipa neka Mariju i Isusa odvede daleko tako da ga Herod ne 

može ubiti. Otišli su u Egipat i tamo živjeli sve dok Herod nije umro. 

"Anđeo ini reče: Ne bojte se! Evo, javljam vam hlagovijest, veliku radost za 

sav narod! Danas vam se u gradu Davidovti rodio Spasitelj - Krist, 

Gospodin." (Evanđelje po Luki 2,10-11) 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:  - Betlehem   -   jasle   - Božić 
 

27. Gdje se Isus Krjst se rodio? 

U štalici u Betlehemu, i bio je položen u jasle. (KKC 525) 

28. Kad se Isus rodio? 

Isus se rodio na prvi Božić prije više od dvije tisuće godina. (KKC 526) 

29. Tko je Isus Krist? - Isus Krist je druga božanska osoba Presvetoga 

Trojstva. On je pravi Bog i pravi čovjek. (KKC 470) 

30. Zašto je Sin Božji postao čovjek? - Sin Božji postao je čovjek kako bi 

nas spasio od grijeha i vječne smrti. (KKC 461) 
 

1. Djetešce nam se rodilo, u jasle se položilo. 

    Isuse mileni, Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. 

2. Sin Boga Oca i Bog sam. s neba na zemlju siđe k nam. 

3. Čista ga Djeva rodila i svojim mlijekom dojila. 

4. Isus mu ime Otac da, da nas otkupi posla ga. 

12. Sveta obitelj 
"Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u 

Egiptu: Ustani. reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemilju izraelsku 

jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili". (Evanđelje po Mateju 2,19-20) 
 

Nakon Herodove smrti Isus, Marija i Josip mogli su napustiti Egipat. Otišli su 

živjeli u maleni grad Nazaret. - Josip je bio glava svete obitelji. Volio je 

Boga, kao i Isusa i Mariju. Po cijele dane naporno je radio kako bi se mogao 

brinuti za Isusa i Mariju. Ipak, bio je uvijek i veseo i blag. Josip je bio stolar. 

Cijepao je drva i od njih izrađivao stolove i stolice. Isus je volio promatrati 

Josipa dok je radio, a bio je još radosniji kad ga je Josip počeo poučavati 

kako će i on jedonoga dana biti stolar. - I Marija je imala pune ruke posla. S 

novcem koji je Josip zarađivao odlazila je i kupovala hranu za obitelj. Pekla 

je kruh, pripravljala obroke i izrađivala odjeću za sve njih. Kuću je učinila 

čistim i radosnim mjestom za Isusa i Josipa. Isus je puno vremena provodio 

pomažući majci oko kuće. Domišljao se načinima kako joj pomoći i olakšati 

posao. Isus je volio svojim roditeljima govoriti o svemu što je radio, kako se 

igrao s prijateljima i volio je prijatelje dovoditi kući. Mariji i Josipu bilo je 

drago što je sve dijelio s njima. - Isus je znao kako je njegov nebeski Otac 

htio da on u svemu sluša Mariju i Josipa. Zato im je uvijek bio poslušan, čak i 

kad je htio raditi nešto drugo. - Isus, Marija i Josip svakoga su se dana 

zajedno molili. Slavili su nebeskoga Oca i zahvaljivali mu na njegovoj 

dobroti. - Znaš li kako i ti i tvoja obitelj pripadate svetoj obitelji? Isus nam je 

dao svoju majku Mariju za našu Majku. Svetomu se Josipu možemo moliti 

kao prijatelju i zaštitniku. Isus je naš brat - na krštenju nas je učinio svojom 

braćom i sestrama. 

Riječi koje trebamo upamtiti: - Nazaret - Josip - sveta obitelj 
 

31. Tko su članovi svete obitelji? - Članovi svete obitelji su Isus, Marija i 

Josip, Oni su zajednički ljubili Boga i vjerno mu služili. Sveta je obitelj uzor 

za sve obitelji. (KKC 533) 

32. Tko je sveti Josip? - Sveti Josip je Isusov zakoniti otac i Marijin suprug. 
 

Josipe pravedni... Josipe jaki... Josipe poslušni... Josipe vjerni... 

Glavaru slavne obitelji. - Moli za nas! 
 

Molimo: Bože, nebeski naš Oče, daj da naše obitelji budu poput svete obitelji 

iz Nazareta. 
 

13. Radosna vijest 
"Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji /a mnom dolazi jači je 

od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i 

ognjem." (Evanđelje po Mateju 3,11) 



Molimo: Isuse, vjerujem u tebe. Ti si uistinu Sin Božji. 
 

"Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na 

svijet! " (Evanđelje po Ivanu 11,27) 
 

17. Tražiti oproštenje 
Milosrdan je milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. (Ps 103,8) 
 

Ponekad sagriješimo i kršimo Božji zakon. Što se tada dogodi? Što tada Bog učini, 

a što bismo mi trebali učiniti? - Iako Bog mrzi grijeh, on te jako voli. Kad ti je žao 

zbog grijeha koje si počinio, on ti je uvijek spreman oprostiti. Isus je ispripovjedio 

priču kako bi pokazao: Bog voli i oprašta. - Bio jednom bogati zemljoposjednik 

koji je imao dvojicu sinova. Mlađi je sin rekao ocu: "Oče, znam kako ćemo 

jednoga dana kad ti umreš moj brat i ja dobiti sav tvoj novac. Ja želim svoju 

polovicu novca sada." Otac mu je dao novac, a sin je otišao od kuće i počeo uludo 

trošiti. Ubrzo je potrošio sve što je imao i postao siromašan i gladan. Počeo je raditi 

čuvajući svinje, ali bio gladan i usamljen. Jednoga dana rekao je samomu sebi: 

"Bio sam tako zao moj otac me više ne će smatrati svojim sinom. Ali možda mogu 

dobiti posao kod njega. Na takav način biti ću blizu svojega doma." - Bio je u 

krivu. Otac gaje vidio kako dolazi, bio je tako sretan i nije uopće mario što mu je 

sin prije bio zao. Sin je rekao: "Oče, sagriješio sam protiv neba i pred tobom. 

Nisam dostojan biti tvoj sin." Ali njegov je otac bio sretan što se on vratio i znao je 

koliko mu je bilo žao. Oprostio mu je i obasuo ga svojom ljubavlju. Pozvao je sve 

svoje prijatelje na veliku proslavu njegova povratka. - Naš je nebeski Otac baš 

poput oca iz priče. Ponekad i mi sagriješimo i odemo od Boga poput mlađega sina. 

Tada smo tužni zato što griješeći vrijeđamo Boga koji nas neizmjerno voli. Bog 

želi našu sreću i želi naš povratak. Sve što mi trebamo učiniti jest priznati kako je 

ono što smo učinili pogrešno, a treba nam biti i istinski žao što smo uvrijedili Boga. 

On će nas čekati raširenih ruku. - Bog će nam oprostiti svaki put. Ne možemo 

učiniti ništa toliko loše kako nam Bog to ne bi oprostio ako se istinski pokajemo. 

Kad Bogu kažemo: žao nam je što smo ga uvrijedili i zamolimo ga za oproštenje, 

tada mu pokazujemo koliko ga uistinu volimo. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti: -   kajanje    -   oprostiti 
 

38. Što je kajanje za grijehe? - Kajanje za grijehe je bol koju osjećamo zbog 

grijeha koje smo počinili i želja kako ih više nikada nećemo učiniti. Kajemo se za 

grijeh zato što nam je žao što smo uvrijedili Boga ili zato što se bojimo Božje 

kazne za grijeh. (KKC 1451-1453) 

ČIN KAJANJA 
Bože moj, kajem se od svega srca i žalim za sve zlo koje učinih i dobro koje 

prepustih jer grijehom uvrijedili tebe, Oče, najveće i najmilije dobro. Čvrsto 

odlučujem uz pomoć tvoje milosti: činiti pokoru, više ne griješiti i kloniti se grešne 

prigode. Po zaslugama muke Spasitelja našega Isusa Krista smiluj mi se, 

Gospodine. Amen. 

 

14. Isus je naš Učitelj 
"Ugledavši mnoštvo, u ziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On 

progovori i stane ih naučavati." (Evanđelje po Mateju 5,1-2) 
 

Isus je ispričao sljedeću priču o milosrdnomu Samarijancu: Jednom je neki 

čovjek prolazio opasnim putem na kojemu je često bilo razbojnika koji su 

pljačkali putnike i često bi ih pritom i ozlijedili. Upravo to se dogodilo i tomu 

čovjeku. Ležao je pored ceste, tako teško ozlijeđen da se nije mogao micati, a 

sve njegove stvari bile su ukradene. - Uskoro je naišao židovski svećenik. 

Ugledao ga je kako leži, ali nije ga bilo briga i samo je produžio dalje. Tako 

je postupio i drugi čovjek, židovski levit koji je naišao. Tada je došao treći 

čovjek, Samarijanac. Bilo mu je žao ranjenoga i pokradenoga čovjeka. Poveo 

ga je sa sobom, odveo u grad i platio za njega kako bi mu pomogao. To znači 

ljubiti bližnjega, rekao je Isus. To znači pomoći onima koji su u potrebi i biti 

dobar prema svima. Isus je još rekao i ovo: Ako učinimo dobro djelo onome 

tko je u potrebi, to je kao da smo to učinili samome Isusu. - Navest ćemo 

neka djela koja je Isus rekao da trebamo činiti, kao i načine na koje ih 

možemo učiniti. Ta se djela zovu tjelesna djela milosrđa. 

Gladna nahraniti i žedna napojiti - Daruj novac za misije, odnesi u svoju 

župu ili Caritas stvari koje su potrebne, poput odjeće. obuće i hrane, pomaži 

majci u pripravljanju objeda i blaguj hranu koja je za objed bez zanovijetanja, 

kao žrtvu za one koji su gladni. 

Siromaha odjenuti - Daruj svoju staru odjeću za misijske zemlje, posudi 

prijatelju svoj kaput ili rukavice iz ormara ako ih on nema, pomozi mlađemu 

bratu ili sestri pri odijevanju. 

Putnika primiti - Ako u tvoju četvrt doseli netko nov, učini neka se osjeća 

dobrodošlim. Budi prijatelj djevojčici ili dječaku iz razreda koji izgledaju 

usamljeno. 

Bolesnika i utamničenika pohoditi - Kad su tvoj susjed ili prijatelj bolesni, 

otiđi im u posjet. Ako je bolestan prijatelj iz razreda, odi k njemu, pokaži mu 

što ste radili u školi i pomozi mu napisati domaću zadaću. Odi u posjet i 

starijoj osobi koja ne može izlaziti i pitaj je možeš li kako pomoći. 

Mrtva pokopati - Trebamo svakoga dana moliti za one koji su umrli, čak i 

ako ih ne poznajemo, tako ćemo biti radosni u raju s Bogom. 
 

35. Koja su tjelesna djela milosrđa? Tjelesna djela milosrđa pomažu nam 

živjeti kraljevstvo Božje na zemlji. (KKC 2447) 

1. Gladna nahraniti. 2. Žedna napojiti. 3. Putnika primiti. 4. Siromaha 

odjenuti. 5. Bolesnika pohoditi. 6. Utamničenika pohoditi. 7. Mrtva pokopati. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:   - tjelesna djela milosrđa 



15. Kako moliti? 
„Vi dakle, ovako molite: "Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! 

Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji! Kruh 

naš svagdanji daj nam danas! l otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo 

dužnicima svojim! l ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!" 

(Evanđelje po Mateju 6,9-13) 
 

Učenici su znali kako u molitvi s Bogom razgovaramo, hvalimo ga i molimo 

za ono što nam treba. Ali oni su htjeli znati na koji način trebaju moliti pa su 

zamolili Isusa neka ih tomu pouči. Isus ih je naučio molitvu Očenaš. S tom 

jednom molitvom Isus je naučio svoje učenike kako trebaju moliti. - Bog 

želi da ga zovemo Oče zato što smo mi njegova ljubljena djeca. Kad kažemo 

sveti se ime tvoje, tada izričemo želju neka svi ljudi izgovaraju Božje ime s 

poštovanjem. - Želimo neka dođe Božje kraljevstvo zato što će tada svi biti 

Božja djeca. Budi volja tvoja, to znači kako želimo neka se ostvari plan koji 

Bog ima za nas. Kad bismo svi činili ono što Bog želi, kao što to čine anđeli 

na nebu, tada bi zemlja bila radosno mjesto za sve ljude. - Kad molimo 

Boga za kruh naš svagdanji, tada ga molimo za sve što nam treba. Ovim 

riječima molimo i za sve ljude koji su siromašni i gladni, kao i za one koji 

su bolesni i usamljeni. Molimo i za ono što je potrebno našoj duši. - Molimo 

Boga neka nam oprosti naše grijehe. Riječi kako i mi otpuštamo dužnicima 

našim podsjećaju nas na sljedeće: ako želimo da nam Bog oprosti naše 

grijehe, tada moramo biti spremni oprostiti onima koji su nama nešto 

skrivili. - Molitvu Očenaš završavamo moleći Boga za jakost kad se 

nalazimo u iskušenju učiniti nešto što je grijeh. Bog će nam pomoći da se 

borimo i pobijedimo zlo. - Isus nam je rekao još puno toga o molitvi. Rekao 

je kako uvijek trebamo moliti. S Bogom možemo razgovarati u bilo koje 

vrijeme, kod kuće, u školi i tijekom igre. - Rekao je kako će nam Bog dati 

ono što ga molimo ako je to dobro za nas. Ponekad trebamo dugo čekati 

prije nego što Bog odgovori na naše molitve, ali ne smijemo se bojati 

ustrajati u molitvi. Isus je jednom ispripovjedio priču o čovjeku koji je 

kasno u noć otišao do kuće svojega prijatelja. Pokucao je na njegova vrata i 

zvao ga tražeći nek mu da kruha. Iako njegov prijatelj nije htio ustati, ipak je 

ustao zato što čovjek nije odustajao i nastavio je kucati. - Bog te voli više 

nego što je taj čovjek volio svojega prijatelja i zato će on uslišati tvoje 

molitve, kaže Isus. 
 

Riječ koju trebamo upamtiti:  -   Očenaš 
 

"Ištite, i dat će vam se! Tražite i naći ćete! 
Kucajte i otvorit će vam se! " (Evanđelje po Luk i 11,9) 

36. Što je molitva? - Molitva je uzdizanje našega srca i uma Bogu da ga 

hvalimo, da mu zahvaljujemo i da ga molimo za svoje i tuđe potrebe. 
 

JUTARNJA MOLITVA 
Klanjam ti se, moj Bože, i ljubim te svim srcem. Zahvaljujem ti što si me 

stvorio, učinio kršćaninom i čuvao ove noći. Prikazujem ti sve što ću danas 

raditi, pomozi mi u svemu vršiti tvoju svetu volju. Čuvaj me od svakoga 

grijeha i svakoga zla. Neka tvoja milost bude sa mnom i sa svim mojim 

dragima. Amen. 

16. Vjerujemo 
"Reče mu Isus: Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne 

vidješe, a vjeruju!" (Evanđelje po Ivanu 20,29) 
 

Isus je htio neka ljudi vjeruju On je obećani Spasitelj i Sin Božji. Kako bi im 

pomogao u tome, Isus je činio čudesa. Tim čudima pokazao je ljudima kako 

može sve učiniti. Isus je Bog, baš kao što je i njegov Otac Bog. - Svoje prvo 

čudo Isus je učinio na svadbenoj gozbi. Ponestalo je vina i Marija, Isusova 

majka, zamolila je Isusa neka pomogne. Isus je uzeo vodu i pretvorio je u 

vino. - Drugi put Isus je bio na jezeru u lađi s učenicima. Počeo je puhati jak 

vjetar i lađu su ubrzo počeli udarati veliki valovi. Učenici su se silno prepali 

pa su probudili Isusa koji je spavao. "Gospodine, spasi nas! Brodica će 

potonuti!" Isus je tada ustao te rekao i vjetru i vodi: "Umiri se!" Oluja je u 

trenu prestala. Učenici su se začudili što je vjetar poslušao Isusa. - Jednom je 

Isus čitav dan poučavao mnoštvo ljudi. Bilo mu ih je žao zato što nisu imali 

što jesti pa je rekao učenicima neka ih nahrane. „Imamo samo pet kruhova i 

dvije ribe", rekli su učenici. "Time ne ćemo nahraniti pet tisuća ljudi! A u 

blizini nema ni trgovina." Isus je uzeo kruhove i ribu i, blagoslovivši ih, 

umnožio ih je tako što je bilo dostatno hrane za svih pet tisuća. Bilo je tako 

puno hrane pa su ostatcima napunili dvanaest košara! - Većinu čuda Isus je 

učinio kako bi pomogao bolesnima i slabima i kako bi im pokazao koliko ih 

voli. Učinio je da slijepci progledaju. Čovjeku koji nije mogao hodati rekao 

bi: "Ustani!" i on bi prohodao. - Jednoga dana čovjek koji se zvao Jair došao 

jek Isusu "Molim te, dođi u moju kuću, rekao je. Moja je kćerkica teško 

bolesna, bojim se umrijet će. Ali ako ti dođeš i na nju položiš ruke, znam 

kako će joj bti bolje." - Isus je otišao s Jairom. Kad su došli u njegovu kuću, 

svi su plakali. "Prekasno je," rekli su, "umrla je." Ali Isusova je snaga bila 

veća od smrti. Ušao je i uzeo njezinu ruku u svoju. "Djevojko, ustani", rekao 

je i ona je odmah otvorila oči i ustala, živa i zdrava! 
 

Riječ koju trebamo upamtiti:         - čuda 
37. - Zašto je Isus činio čuda? Isus je činio čuda kako bi ljudi imali vjeru i kako bi 

ga prepoznali kao Sina Božjega. (KKC 515) 



21. Dobri pastir 
"Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome 

naručju, i brižljivo njeguje dojilice." (Izaija 40.11) 
 

Došao je trenutak kada je Isus znao da će ubrzo dati svoj život za nas. Ušao 

je u Jeruzalem jašući na magarcu. Tada još nitko nije znao da će Isus 

umrijeti. Mnoštvo gaje ljudi dočekalo i pozdravljalo kao kralja. Prostirali su 

palmine grane i odjeću po putu ispred njega i radosno su uzvikivali. - Ljudi 

su Isusa smatrali kraljem, kao stoje to i bio, ali on nije bio onakav kralj 

kakva su oni očekivali. Isus je Kralj neba i zemlje. Nije došao na zemlju 

kako bi živio u palači ili nosio krunu. Došao je da bude Spasitelj koji će 

umrijeti kako bi nas oslobodio od grijeha i poveo u raj. - "Ja sam pastir 

dobri", rekao je Isus. "Ja poznajem svoje ovce i one poznaju mene. One 

slušaju moj glas. Ja ih poznajem i one idu za mnom. - Mi smo te ovce o 

kojima Isus govori. Isus nas, poput pastira, čuva i noću i danju. Zna sve o 

svakomu od nas. Zna sve što kažemo i učinimo. Zna čak i što želimo i što će 

nas učiniti sretnima. - Pastir mora hraniti svoje ovce. Isus nam daje hranu za 

naše duše u sakramentima. Ta nas hrana osnažuje da budemo dobri. - Pastir 

štiti svoje ovce od vukova i drugih opasnosti i traži one koje su zalutale, Isus 

nas čuva od zla i grijeha. Čak i kada sagriješimo i udaljimo se od Isusa, on 

će uvijek ići za nama i dozivati nas da se vratimo njegovoj ljubavi. - Pastir 

vodi svoje ovce na zelene pašnjake gdje će biti sretne. Isus je došao da nas 

sve povede putem prema raju - jedinomu mjestu gdje ćemo biti istinski 

sretni. - Poučio nas je daje on Put i da moramo postati slični njemu ako 

želimo doći u raj. - "Pastir dobri život svoj polaže za ovce," Isus je bio tako 

hrabar daje položio svoj život za nas. Umro je kako bismo mi mogli 

zauvijek živjeti. Pa i kada bi ti bio jedini dječak ili djevojčica na svijetlu 

Isus bi bio umro samo za tebe. Toliko te voli. 

"Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni". (Evanđelje 

po Ivanu 14,6). Isus je Put - moramo postati poput njega 

poslušni: Uvijek činiti ono stoje Bogu ugodno. Slušati ono što nam se kaže, 

ali radosno. istinoljubivu Govoriti istinu. Nikada ne smijemo lagati. 

opraštati: Voljeti svoje neprijatelje. Opraštati onima koji nas vrijeđaju, 

moliti: Ne propuštati svakodnevnu molitvu. Uvijek biti svjesni Božje 

prisutnosti. milosrdni: Biti dobri prema svima. Pomagati i biti velikodušni.  
 

Riječi koje trebamo upamtiti:    Dobri Pastir 

44. Zašto kažemo da je Isus dobri pastir? - Zato što on voli svoje ovce, 

brine se o njima, daje im hranu, štiti ih od zla i čak polaže svoj život za njih. 

Mi smo njegove ovce, a Crkva je njegov ovčinjak. 

Molimo: Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome. 

18. Isus oprašta grijehe 
„Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe! I reče 

uzetomu; "Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kuci!" (Evanđelje po 

Luk i 5,24) 
 

Isus je puno puta ozdravio bolesnike. Također, puno im je puta oprostio i 

grijehe. Isus nam je uvijek spreman oprostiti kad se kajemo što smo ga 

uvrijedili. Samo Bog može opraštati grijehe. Ozdravljajući ljude i 

opraštajući im grijehe Isus je pokazao on je Bog. Neke od svojih učenika 

Isus je učinio prvim svećenicima i dao im je posebne ovlasti. Tako su dobili 

i vlast otpuštanja grijeha. Tu vlast svećenici imaju i danas. Bog nam preko 

njih oprašta naše grijehe. Sakrament pokore je kad nam Bog preko 

svećenika oprašta grijehe. To se zove i ispovijed zato što "ispovijedamo", 

odnosno izgovaramo svoje grijehe svećeniku. - Svećenik je tu umjesto 

Isusa. Kad ispovijedamo grijehe svećeniku, sam Isus nas čuje i oprašta nam. 

Prije nego što odemo ispovjediti grijehe, prvo se trebamo pripraviti. 

Trebamo promisliti o svojim grijesima i pokajati se za njih. Tada ih kažemo 

svećeniku, a Isus nam ih oprašta u trenutku kad svećenik izgovori ove riječi: 

"Ja te odrješujem od grijeha tvojih, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga." - 

Osim što nam briše grijehe, sakrament Pokore nam daruje i milost. Milost 

nam daje sudioništvo u Božjemu životu i osnažuje nas u borbi protiv 

grijeha. Svećenik nikad nikome ne će odati naše grijehe. On nam jedino želi 

donijeti Božje oproštenje. Želi nam pomoći da budemo dobri. 
 

Riječi koje trobamo upamtiti:   sakrament   ispovijediti   odriješiti 
 

"Kojim otpustite grijehe, otpuštaju im se“. (Evanđelje po Ivanu 20,23) 
 

39. Što je sakrament pokore? - Sakrament pokore još zovemo i sakrament 

pomirenja ili sakrament ispovijedi. U tomu sakramentu svećeniku 

ispovijedamo sve grijehe koje smo počinili i tada nam, snagom Isusa Krista, 

oni bivaju oprošteni. U našoj se duši obnavlja milost i dobivamo pokoru kao 

zadovoljštinu za zlo koje smo učinili. 
 

40. Koje riječi mora izgovoriti svećenik u sakramentu pokore kako bi 

nam grijesi bili oprošteni? Kako bi nam grijesi bili oprošteni u sakramentu 

pokore, svećenik mora reći: „Ja te odrješujem od grijeha tvojih, u ime Oca i 

Sina i Duha Svetoga“. 
 

Molimo: Gospodine Isuse, ti koji si ozdravljao bolesne i opraštao 

grešnicima, oprosti mi i sačuvaj me u svojoj ljubavi. 

 

 



19. Sakrament pokore 
"Primite Duha Svetoga, Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se: kojima 

zadržite, zadržani su im." (Evanđelje po Ivanu 20,22-23) 
 

Kad god želiš učiniti nešto posebno, moraš se za to pripraviti. Ako odlaziš 

na putovanje, ne možeš samo ući u automobil i odvesti se. Prvo moraš 

promisliti o stvarima koje trebaš ponijeti sa sobom, zatim te stvari moraš 

pronaći i spakirati. - Isto tako, moraš se pripraviti i prije negoli pristupiš 

sakramentu pokore. Prvo trebaš zamoliti Boga Duha Svetoga neka ti 

pomogne prisjetiti se svih svojih grijeha. Razmisli o svemu što si krivo 

učinio i koliko si puta to učinio. - Nastoj neka ti bude žao zbog tvojih 

grijeha. Promisli koliko tvoji grijesi bole Isusa. Odluči kako to nećeš više 

činiti i izreci čin kajanja kojim Bogu govoriš koliko ti je žao. - Nakon toga 

vrijeme je za pristup ovomu sakramentu. Svećenik će te pozdraviti kad 

dođeš, a ti učini znak križa. Svećenik će pročitati nešto iz Biblije. - Nakon 

toga reci koliko je vremena prošlo od tvoje posljednje ispovijedi. Tada reci 

svećenik svoje grijehe, a kad završiš, reci: Više se ne sjećam. Molim pokoru 

i odrješenje od grijeha“. Svećenik će porazgovarati s tobom i zadati ti 

pokoru. - Pokora je ono što ti svećenik nalaže učiniti kako bi ti pomogao 

nadoknaditi zlo koje si učinio Bogu, drugim ljudima i sebi. Za pokoru ćeš 

izmoliti molitvu ili učiniti nešto za nekoga. - Nakon toga svećenik će ti reći 

izmoli kajanja i zatim će moliti molitvu odrješenja u ime Isusovo: „Ja te 

odrješujem od grijeha tvojih, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Ti na to 

trebaš odgovoriti: "Amen." - Svećenik će tada možda reći: "Zahvaljujte 

Gospodinu jer je dobar." Ako to kaže, ti trebaš reći: "Jer je vječna ljubav 

njegova!" Svećenik će reći: Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru“, a ti 

odgovori: "Bogu hvala!“ 

Sakrament pokore pomaže nam biti odvažni i sveti kršćani i Božji prijatelji. 

Molimo: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar. Jer je vječna ljubav njegova. 

"Bog koji rasvjetljuje naša srca dao ti pravo spoznati tvoje grijehe i 

njegovo milosrđe." (Iz Reda pokore) 
 

41. Navedi pet stvari potrebnih za dobru svetu ispovijed. - 1. Ispitati 

savjest. 2. Pokajati se za grijehe. 3. Odlučiti da više neću griješiti. 4. 

Ispovjediti sve svoje grijehe. 5. Izvršiti naloženu pokoru. 
 

42. Koji su učinci dobre svete Ispovijedi? - Sakramentom Pokore 

opraštaju mi se grijesi, obnavlja se milost u mojoj duši i primam snagu kako 

bi u svakidašnjem životu bio dobar kršćanin. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:     sakrament Pokore 
 

20. Zadovoljština za naše grijehe 
"A Zakej usta i reče Gospodinu: Evo, Gospodine, polovicu svog imanja 

dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko." 

(Evanđelje po Luki 19,8). 
 

Jednoga dana veliko je mnoštvo ljudi okruživalo Isusa. Nizak čovjek imenom 

Zakej popeo se na stablo kako bi mogao vidjeti. Isus gaje ugledao i doviknuo 

mu: "Zakeju, žurno sidi! Danas mije proboraviti u tvojoj kući." Zakej je bio 

sretan, ali i vrlo tužan. Znao je daje grijesima vrijeđao Isusa i zato mu je 

rekao da će se iskupiti za svoje grijehe. Vratio je četverostruko onima od 

kojih je ukrao. - Isus je umro kako bi otkupio naše grijehe. I mi možemo dati 

zadovoljštinu za svoje grijehe. - Jednoga dana jedan se dječak igrao u kući. 

Bacao je loptu, iako mu je majka rekla da se ne smije igrati loptom u kući. 

Lopta je pala na prekrasnu vazu i razbila je. Dječak je rekao majci što se 

dogodilo i kazao kako mu je žao i više se nikad neće igrati loptom u kući. "U 

redu je, opraštam ti", rekla je majka. - Ipak, dječak se htio nekako iskupiti za 

ono što je učinio. Pokupio je sve krhotine. Zatim, umjesto na igru, otišao je 

brati cvijeće. Majka je bila radosna kad joj je dao cvijeće i dječaku je bilo 

drago. - Kako se ti možeš iskupiti za svoje grijehe? Tako što ćeš izvršiti 

pokoru koju ti svećenik zada na Ispovijedi. Ali, iz ljubavi prema Bogu, možeš 

učiniti i više. Jedan dan nemoj gledati televiziju, nego pomaži mami i tati. 

Možeš se igrati s mlađim bratom ili sestrom umjesto s prijateljima. Teško je 

odreći se stvari koje su ti drage, ali to će te učiniti snažnim. Pomoći će ti da 

onome što je loše kažeš ne. - Ponekad ima neki grijeh koji činiš više od 

ostalih. Primjerice laganje, neposlušnost ili svađanje. Trebaš se jako potruditi 

da prestaneš s tom lošom navikom i da započneš s nekom dobrom. Redovitim 

odlaskom na ispovijed imat ćeš milost da se držiš podalje od grijeha. - 

Zapamti: želiš se iskupiti za svoje grijehe zato da ugodiš Isusu. Ako budeš o 

tome razmišljao, bit će ti lakše učiniti ono što ti je teško. 
1. Kad je nešto grijeh? (9. poglavlje) - 2. Kako znaš što je ispravno, a što pogrešno? 

(8. poglavlje) - 3. Zašto se trebaš kajati za svoje grijehe? (17. poglavlje) - 4. Voli li 

te Bog čak i dok činiš nešto što je grešno? (17. poglavlje) - 5. Što to znači istinski se 

kajati? (17. poglavlje) - 6. Zašto odlazimo na Ispovijed? (18. poglavlje) - 7. Tko 

otpušta tvoje grijehe? (18. poglavlje) - 8. Čije mjesto zauzima svećenik u 

sakramentu Ispovijedi? (18. poglavlje) - 9. Što svećenik izgovara kad ti daje 

odrješenje? (19. poglavlje) - 10. Pet stvari za dobru svetu Ispovijed. Navedi ih. (19. 

poglavlje) - 11. Svećenik ti zadaje pokoru. Čemu pokora služi? (19. poglavlje) - 12. 

Osim oproštenja grijeha, što se još događa kad odeš na Ispovijed? (19 poglavlje) 

43. Što je pokora? - Pokora može biti molitva, djelo milosrđa, darivanje milostinje, 

pomaganje bližnjemu, samoodricanje, žrtva, djelo ljubavi ili prihvaćanje našega 

križa. Pokora nam pomaže postati sličniji Isusu i služiti kao naknada za naše grijehe. 



24. Uskrsnuo je, aleluja! 
"Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24,5) 
 

Rano ujutro u nedjelju nakon Isusove smrti neke su žene došle na njegov 

grob. Putem su se brinule o tome što će s velikim kamenom koji je bio 

navaljen na grob, 'Tko će ga pomaknuti za nas?" pitale su se. - Ali kada su 

stigle, kamenje već bio odvaljen s groba. Prekrasan je anđeo sjedio na 

njemu. "Zašto u grobu tražite onoga koji je živ?" rekao je. "Isus nije ovdje. 

Uskrsnuo je. Idite i kažite ostalima“. - Vrlo iznenađene i pomalo uplašene 

žene su poslušale. Apostoli im nisu vjerovali, iako im je Isus rekao da će 

umrijeti i zatim ustati od mrtvih. No nedugo poslije toga neki su drugi 

učenici vidjeli samoga Isusa. Marija Magdalena i druge žene prve su ga 

vidjele. - Nekoliko dana poslije svi su učenici bili zajedno u jednoj 

prostoriji. Vrata su bila zaključana. Najednom, eto Isusa k njima! "Mir 

vama", rekao je Isus. Razgovarao je i jeo s njima kako bi vidjeli da nije duh, 

već daje uistinu živ. Kako su učenici bili sretni! Isus je uskrsnuo od mrtvih. 

- "Mir s vama " Sada kada je Isus bio s njima, učenici Se više nisu bojali i 

nisu bili žalosni. Kada dopustimo Isusu da uđe u naš život, i mi ćemo imati 

mir. - Zato kažemo daje Uskrs vrijeme radosti. Slavimo zato što je Isus živ i 

zato što nam je omogućio život u milosti. Sada možemo živjeti vječno! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aleluja, aleluja, onom koji uskrsnu! Aleluja, aleluja, slava Kristu Isusu! 
 

Krist je gospodar svijeta, Isus je kralj stvorenja! 

Aleluja, aleluja, onom koji uskrsnu! 

Aleluja, aleluja, slava Kristu Isusu! 
 

Nosimo svima radosnu vijest: 

Isus je umro, uskrsnuo! 

Aleluja, aleluja, onom koji uskrsnu!  

Aleluja, aleluja, slava Kristu Isusu! 
 

Na uskrsnu nedjelju u crkvi palimo posebnu svijeću. Ta se svijeća zove 

uskrsna svijeća i palimo je na Uskrs. Ona nas podsjeća na Isusovo 

uskrsnuće. - Ponekad za Isusa kažemo: On je svjetlo svijeta. Uskrsna 

svijeća simbol je Isusa. 

Riječi koje trebamo upamtiti:     Uskrs     uskrsnuće 
 

52. Što je Isus učinio nakon svoje smrti? - Trećidan poslije svoje smrti 

Isus je dušom i tijelom uskrsnuo od mrtvih i omogućio nam život milosti. 
 

Molimo: 
Svjetlo slavno uskrsnulog Krista 

raspršilo nam tmine pameti i srca. 

22. Posljednja večera 
"Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha. živjet će 

uvijeke. Kruh koji ću ja dali tijelo je moje za život svijeta." (Evandelje po 

Ivanu 6,51) 
  

Svake godine Židovi su slavili veliki blagdan Pashu, Toga su se dana sjećali 

kako je Bog Mojsija i Izraelce, svoj izabrani narod, izbavio iz ropstva. - Noć 

prije svoje smrti Isus je slavio pashalnu večeru sa svojih dvanaest apostola. 

Isusu je bilo žao što će napustiti svoje prijatelje. Htio je pronaći način kako 

uvijek ostati s njima i sa svima onima koji ga vole. - Dok su blagovali, Isus je 

uzeo komad kruha. Pomolio se svojemu Ocu, blagoslovio kruh i razlomio ga. 

Zatim ga pružio učenicima i rekao im: "Ovo je moje djelo, koje će se za vas 

predati. " - Isus je zatim uzeo kalež s vinom i rekao: "Ovo je kalež moje 

krvi... koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha." - S tim 

riječima kruh i vino pretvorili su se u Isusovo tijelo i krv. To je sada bio sam 

Isus, a ne kruh ili vino. Kad su učenici to blagovali i popili, Isus je došao 

prebivati u njihove duše. To je bilo prvi put što je netko primio svetu pričest. 

Živi kruh - Sjećaš li se kad je Isus nahranio mnoštvo od pet tisuća ljudi s pet 

krahova i dvije ribe? Ljudi su bili zadivljeni i htjeli su neka Isus to ponovi. 

Međutim, Isus im je tada rekao kako će im dati kruh da imaju vječni život. 

Rekao im je: Ja sam živi kruh. - Taj živi kruh Isus je prvi put dao svojim 

učenicima na posljednjoj večeri, a daruje ga i nama u svakoj svetoj pričesti. 

Sakrament Kristova tijela i krvi zovemo Euharistija. Na posljednjoj večeri 

Isus je rekao učenicima: "Ovo činite meni na spomen." Na svakoj Svetoj misi 

svećenik izgovara Isusove riječi i tako kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv. 
 

Riječi koje tivhamo upamtiti:    Euharistija     posljednja večera 

45. Što je Euharistija? - Euharistija je sakrament tijela i krvi našega 

Gospodina, Isusa Krista. 

46. Kad nam je Isus dao Euharistiju? - Sakrament Euharistije Isus nam je 

dao na posljednjoj večeri. 

47. Kako svećenik može učiniti da kruh i vino postanu kristovo tijelo i 

krv? - Svećenik od Isusa primi vlast i po njegovim riječima kruh i vino 

postaju Isusovo tijelo i krv. Tu vlast Isus je izravno dao svojim učenicima na 

posljednjoj večeri, rekavši: „Ovo činite meni na spomen“ 

48. Koje riječi svećenik mora izgovoriti na Svetoj misi kako bi kruh 

postao tijelo Kristovo? - „Ovo je moje tijelo“. 

49. Koje riječi svećenik mora izgovoriti na Svetoj misi kako bi vino 

postalo Kristova krv? - „Ovo je kalež moje krvi“. 

50. Nakon riječi pretvorbe jesu li prineseni darovi još uvijek kruh i vino? 
- Više nisu kruh i vino. To je sada Isus stvarno prsutan u Euharistiji. 



23. Isus je umro za nas 
"I povika Isus iza glasa; 'Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" (Evanđelje 

po Luki 23,46) 
 

Nakon posljednje večere Isus je s učenicima otišao u Maslinski vrt. Zamolio 

ih je neka mole zajedno s njime, ali učenici su bili umorni i zaspali su. Tako 

je Isus započeo moliti potpuno sam. Bio je žalostan. Bilo mu je teško zbog 

naših grijeha. Zamolio je Oca neka ga učini snažnim i odvažnim. Rekao je 

Ocu: "Oče, ne moja volja, nego tvoja neka bude!" 

     Došli su vojnici i uhitili Isusa. Pilat je rekao kako Isus nije kriv, ali ga je 

ipak osudio na smrt. Prvo su vojnici bičevali Isusa, na njegovu su glavu 

stavili krunu od trnja i pljuskali ga govoreći: „Zdravo, kralju židovski!" 

     Zatim je Isus morao nositi teški križ prolazeći ulicama. Težina naših 

grijeha učinila ga je još težim. Isus je nekoliko puta i pao. 

     Na brdu Kalvariji Isusa su pribili na križ. Čak ni tada Isus nije prestao 

voljeti sve ljude. Molio je za one koji su ga htjeli ubiti: "Oče, oprosti im." 

Oprostio je dobromu razbojniku. Mariju, svoju majku, dao je za Majku svoj 

Božjoj djeci. 

     Neki su mu ljudi dovikivali: "Ako si Sin Božji, siđi s križa!" Isus je to 

mogao učiniti jer je bio Bog, ali htio je u potpunosti proći svoju muku i 

umrijet, zato što nas je volio. Htio je biti poslušan nebeskomu Ocu. 

     Na koncu Isus je umro. U tomu trenutku otvorila su se vrata raja. 

Ponovno smo ušli u prijateljstvo s Bogom koje su Adam i Eva bili izgubili. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:     križ     Kalvarija     muka 
 

51. Što je Isus učinio da nas spasi od grijeha? 

Isus Krist nas je od grijeha spasio svojom mukom i smrću na križu kako 

bismo mogli biti zauvijek s njime u raju. 
 

Molimo: 
 

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. 

Jer si svojim svetim križem otkupio svijet. 

 

 



 
 

 

55. Kako možemo sudjelovati na Svetoj misi? 

Na Svetoj misi vjernici mogu pjevati pjesme, slušati riječ Božju u čitanjima i u 

propovijedi, sjedinjeni s Isusom prikazivati sebe Ocu i primiti Gospodina u 

Svetoj pričesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Sveta misa 
"I uze kruh, razlomi i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se za vas 

predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: 

'Ova čaša novije Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva." (Lk 22,19-20) 
 

Svake nedjelje odlazimo u crkvu kako bismo činili ono što je Isus rekao 

dvanaestorici učenika: "Ovo činite meni na spomen," Posljednja je večera bila prva 

misa. - Na posljednjoj večeri Isus je pretvorio kruh i vino u svoje tijelo i krv. Svojim 

je učenicima dao vlast neka i oni to čine u njegovo ime. Učenici su tu vlast prenijeli 

na druge svećenike i biskupe. Zato se i danas na svakoj Svetoj misi po svećenikovim 

riječima kruh i vino pretvaraju u Isusovo tijelo i krv. - Na Svetoj misi prinosimo istu 

žrtvu koju je Isus prinio za naše grijehe. To je žrtva koju je Isus prikazao svojemu 

Ocu kad je umro na križu. Žrtvovati se znači nešto do čega nam je jako stalo u 

potpunosti dati Bogu. Isus je Bogu Ocu dao sama sebe za nas. To je žrtva koju 

prikazujemo na svakoj Svetoj misi. - Slavimo i uskrsnuće. Na Svetu misu idemo 

nedjeljom zato što je Isus uskrsnuo u nedjelju. Svaka je nedjelja "mali Uskrs". To je 

zajedničko slavlje i zato smo nedjeljom svi zajedno na Svetoj misi. - Zašto odlazimo 

na Svetu misu? Idemo slaviti Boga, koji je velik i dobar. - Idemo zahvaliti Bogu za 

sve dobre stvari koje nam je dao. - Na Svetoj misi Bogu kažemo kako se kajemo 

zbog svojih grijeha i molimo ga nek nam pomogne kako bismo bili bolji. - Na Svetoj 

misi molimo i za sve ono što nam je potrebno, kao i za potrebe drugih ljudi. - Ako 

pozorno slušamo Svetu misu i sudjelujemo u zajedničkim molitvama, Bog će nam 

dati svoju milost i blagoslov. Redovito sudjelovanje u Svetoj misi pomoći će ti kako 

bi se dobro pripravio za svoju Prvu svetu pričest. 

Nedjelja je dan Gospodnji 
Treća Božja zapovijed glasi: Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Tu zapovijed 

vršimo kad nedjeljom idemo na Svetu misu i kad se trudimo kako bi nam taj dan bio 

svet. Kako bismo Bogu dali hvalu, trebamo učiniti i više od odlaska na Svetu misu. 

Nedjelju učinimo posebnim danom: -  sve ono što možemo učiniti neki drugi dan 

nećemo činiti nedjeljom. - pri odlasku u crkvu odjenut ćemo najljepšu odjeću koju 

imamo. -  nećemo ići u kupnju. - imat ćemo svečani objed s obitelji. -  provest ćemo 

više vremena s obitelji. -  posvetit ćemo više vremena razmišljanju ili razgovoru o 

Bogu. 
 

Riječi koje treharno upamtili:     Misa     žrtva     slavljenje 
 

53. Što je Sveta misa? - Sveta misa je Isusova nekrvna žrtva na križu i 

njegovo predanje sama sebe u Euharistiji. Po svećenikovim rukama Bog 

pretvara kruh i vino u Kristovo tijelo i krv. 

54. Što se prikazuje zajedno s Kristovim tijelom i krvlju na Svetoj misi? 
Kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv, Euharistijski Isus, i skupa s njime 

prikazujemo Bogu sebe i cijeli svijet i tako ga hvalimo, zahvaljujemo mu, 

prikazujemo sami sebe Bogu Ocu kao naknadu za naše grijehe i molimo ga 

neka nam pomogne. 



26. Što činimo na Svetoj misi? 
"Pjevajte Gospodinu pjesmu novu i u zboru svetih hvalu njegovu!" (Ps 

149,1) 
 

     Svata misa ima više dijelova koji nas vode sve do Isusova dolaska u 

Euharistiji. Pripravljaju nas susresti i primiti našega Gospodina. 

Svetu misu započinjemo pjevajući pjesmu ili izgovarajući molitvu dok 

svećenik pristupa oltaru. Tada učinimo znak križa. 

     Zatim nam svećenik kaže: prisjetimo se na koje smo sve načine uvrijedili 

Boga i druge. Tada tražimo oproštenje izgovarajući molitvu: Ispovijedam 

se. U ovoj molitvi molimo i Mariju, svece i sve one koji su u crkvi neka 

mole za nas. Tada slijedi himan slavljenja, Slava. 

     Nakon toga počinje služba Riječi kad svi sjednemo kako bismo čuli riječ 

Božju. Čitač i svećenik čitaju nam iz Biblije. Tako čujemo o Božjemu 

izabranom narodu i o Isusovu životu. Svećenik održi propovijed kako bi 

nam pomogao razumijeti Bibliju i živjeti dobrim životom. 

     Ustajemo kad molimo Vjerovanje. U Vjerovanju izgovaramo sve ono što 

vjerujemo kao katolici. U toj je molitvi sve ono što su naši roditelji na 

našemu Krštenju obećali da ćemo vjerovati. Nakon Vjerovanja svi zajedno 

kao Crkva molimo za brojne potrebe Božjega naroda. 

     Euharistijska služba započinje prinosom darova, kad se kruh i vino 

donose na oltar. Tada sami sebe prikazujemo kao dar Bogu. Također, 

dajemo i novčani prilog kako bismo pripomogli našoj Crkvi. 

     Tada kleknemo, a svećenik izgovara dugačku molitvu kako bi nas 

pripravio za svetu pričest. On Izgovara Isusove riječi: 

 

"Ovo je moje tijelo." "Ovo je kalež moje krvi" 

 

     Na te riječi kruh i vino postaju Isus, naš Spasitelj. 

     Zatim ustajemo na poklik Tajna vjere. Nakon toga molimo Očenaš i 

jedni drugima pružamo znak mira. Tada vjernici odlaze kako bi primili 

Gospodina u svetoj pričesti, a kad se vrate, kleknu i provedu neko vrijeme u 

molitvi razgovarajući s Isusom koji sada živi u njihovim dušama, i zahvale 

za Isusovu prisutnost, za zdravlje, pomoć, obitelj, prijatelje i pokojnike. 

     Svećenik završava misu blagoslovom i zatim kaže: "Idite u miru." Na te 

riječi odlazimo iz crkve i ostatak dana nastojimo živjeti sveto kako bismo 

bili ugodni Bogu. 

 

 

 
 



30. Silazak Duha Svetoga 
"I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u 

kojoj su bili. pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jeziei te siđe po 

jedan na svakoga od njih." (Djela apostolska 2,2-3) 

Nakon Uzašašća apostoli su ostali u kući s Marijom. Devet su dana molili 

zajedno. Tada, iznenada, šum snažna vjetra ispunio je svu kuću. Pojavili su 

se maleni plamenovi vatre i ostali na svakomu od njih. - Apostoli su bili 

ispunjeni Duhom Svetim. Više se nisu bojali. Napustili su kuću i otišli 

propovijedati o Isusu. Duh Sveti dao im je brojne darove. Jedan od tih 

darova bio je što su ljudi iz svih krajeva svijeta mogli razumjeti što su 

apostoli govorili. Duh Sveti pomogao im je neka propovijedaju tako što su 

mnoštvo ljudi povjerovali u Isusa. Toga dana krstili su apostoli tri tisuće 

ljudi! - Duh Sveti, koji je sišao nad apostole, treća je božanska osoba 

Presvetoga Trojstva. Duh Sveti je došao i k nama na našemu sakramentu 

Krštenja. On nam pomaže u molitvi i pomaže nam voljeti. Daje nam milost 

kako bismo pobijedili u borbi protiv grijeha i pomaže nam razumijeti ono 

što učimo o Bogu. - Dan kad je Duh Sveti sišao nad apostole nazivamo 

Pedesetnica (Duhovi). Slavimo taj blagdan svake godine, Pedesetnicu još 

zovemo i "rođendan Crkve“. Prvi članovi Crkve bili su ljudi koji su kršteni 

na dan Pedesetnice. - Ove smo godine opširno govorili o sakramentima 

Krštenja, Pokore i Euharistije. Sakrament je Isusov znak koji nam daje 

milost. Kad god primamo sakrament, određene riječi i predmeti služe kao 

znakov i milosti koju nam Bog daje. Sveukupno ima sedam sakramenata: 1. 

Krštenje: Briše istočni grijeh. Primarno novi život milosti i postajemo djeca 

Božja. 2. Ispovijed: Isus nam oprašta grijehe kad ih ispovjedimo svećeniku. 

3.  Sveta Pričest: Primamo Isusovo tijelo i krv pod prilikama kruha i vina. 

4. Potvrda (Krizma): Duh Sveti silazi na nas sa svojim darovima i 

plodovima, baš kao što je na Pedesetnicu sišao nad apostole. 5. Ženidba: 

Kad se žena i muškarac vjenčaju, tada oni stoje zajedno pred zajednicom 

Crkve i daju obećanje kako će živjeti zajedno prema Božjemu zakonu i kako 

će jedno drugome pomagati biti sveti. 6. Sveti red: Kad muškarac primi 

ovaj sakrament, on postaje đakon, svećenik ili biskup. Biskup polaže ruke 

na glavu muškarca i podjeljuje mu sakrament Svetoga reda. 7. Bolesničko 

pomazanje: Kad je netko bolestan ili u smrtnoj opasnosti, svećenik ga 

pomazuje svetim uljem. To bolesniku donosi utjehu, mir i ohrabrenje i 
pripravlja ga za smrt. Katkada, ako je to Božja volja, vraća i tjelesno zdravlje. 

Riječi koje trebamo upamtiti:    Pedesetnica (Duhovi) 

59. Tko je Duh Sveti? - Duh Sveti je Bog, treća božanska osoba Presvetoga 

Trojstva. - Molimo: O dođi, Stvorče, Duše Svet. pohodi duše vjernika, 

poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih. 

27. Isus dolazi k nama 
"Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. 

Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke." (Evanđelje po Ivanu 6,58) 
 

     Iznimno važan dio Svete mise zove se pretvorba. To je dio u kojemu 

svećenik uzme kruh i vino i izgovori ove riječi: 

"Ovo je moje tijelo. " 

"Ovo je kalež moje krvi " 

     U tomu trenutku Isus je tu, na oltaru. Trebali bismo mu se klanjati u srcu. 

Možemo izgovarati riječi koje je izgovorio apostol Toma kad je ugledao 

uskrsloga Isusa: 

"Gospodin moj i Bog moj!" 

     Tim riječima govorimo Bogu da uistinu vjerujemo kako je Isus prisutan. 

Kad primiš Prvu svetu pričest, bit će to jedna od najvećih stvari u tvojemu 

životu. Na krštenju si primio sudioništvo u Božjemu životu, a kad primiš 

Svetu Pričest, imat ćeš još više Božjega života. Sam Isus bit će tada s tobom. 

Baš kao što hrana čini da naše tijelo raste, tako Sveta Pričest naše duše čini 

snažnima i lijepima. Isus će ti biti blizu kao nikada prije. Pozorno će slušati 

sve što mu kažeš. 

     Jednoga dana, dok je Isus naučavao, mnoštvo je djece došlo vidjeti ga. 

Isusovi su im učenici počeli govoriti: Ne, djeco, nemojte sada smetati Isusu." 

Isus je tada rekao učenicima kako su u krivu. "Pustite dječicu k meni, nemojte 

im braniti. Takvih je kraljevstvo Božje! Isus je tada počeo razgovarati s 

djecom i igrati se s njima. Posjeo ih je na koljena i blagoslovio ih. 

     Isus te čeka da dođeš k njemu. On svim srcem želi da mu budeš blizu i da 

te blagoslovi. 
 

Riječ koju trebamo upamtiti:       pretvorba 
 

Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni 

dolazak iščekujemo. (Riječi iz Svete mise) 
 

Kruh života 
Sveta je pričest hrana za naše duše. 

Daje nam život - Božji život i ljubav. Pomaže nam rasti - kao djeca Božja. 

Čini nas zdravima - pomažući nam činiti ono što je ispravno. 

 

56. Kad kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv? 

Kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv kad svećenik u Svetoj misi nad njima 

izgovori ove Isusove riječi: „Ovo je moje tijelo“ i: „Ovo je kalež moje krvi“. 

Tu pretvorbu kruha i vina u tijelo i krv nazivamo transsupstancijacija. 

 



28. Isus, Gospodin moj i Bog moj 
"Njima sam očitovao tvoje ime. i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene 

ljubio bude u njima i ja u njima." (Evanđelje po Ivanu 17,26) 
 

Moramo se pripraviti kako bismo bili spremni primiti svetu pričest. U prvomu 

redu trebamo ustanoviti je li nam duša čista. Ako imamo smrtni grijeh na 

duši, tada ne smijemo primiti svetu pričest. Prvo trebamo pristupiti 

sakramentu ispovijedi. Lijepo je ići redovito na svetu Ispovijed, čak i ako 

imamo samo lake grijehe, To će nam udijeliti milost i osnažiti nas dostatno 

kako bismo se čuvali smrtnoga grijeha. - Trebali bismo i svojim životom 

pokazivati koliko volimo Isusa. To znači trebali bismo moliti svakoga jutra i 

večeri i trebali bismo slušati roditelje. To znači kako bismo trebali biti dobri 

prema svima koji nas okružuju. - Pripravit ćemo se i tako što sat vremena 

prije svete pričesti ne ćemo ništa jesti ni piti, osim ako je netko bolestan, 

lijekove i vodu može uzimati uvijek. - U crkvi ćemo se za Isusa pripraviti 

tako što ćemo biti pozorni na Svetoj misi i odgovarati zajedno sa svima, A 

kad je tijekom Svete mise tišina, tada se možemo Isusu moliti svojim 

riječima. Možemo mu reći koliko nam je drago što će uskoro doći k nama. - 

Na pričest bismo trebali ići u tišini. To nije trenutak kad ćemo gledati okolo u 

druge ljude, nego vrijeme u kojemu razmišljamo o Isusu kojega trebamo 

primiti s ljubavlju i poštovanjem. - Kad se vratimo na mjesto, kleknut ćemo i 

sklopiti oči. Možemo Isusu reći sve što želimo, on će rado sve čuti. Možemo 

ga zamoliti nek nas učini više sličnima sebi i nek nam pomogne kako ne 

bismo griješili. Možemo ga zamoliti neka blagoslovi našu obitelj i prijatelje. - 

Ponekad, umjesto razgovara s Isusom, lijepo je i u tišini uživati u njegovoj 

prisutnosti u našim srcima, Njemu nije potrebno mnoštvo naših riječi. Reci 

samo: "Volim te, Isuse!“ To Isus želi čuti više od svega. 
 

Riječi koje t re harno upamtiti:       Sveta Pričest 
 

Prije svete pričesti - Razmišljaj o Isusu i tome koliko te voli. Moli se 

govoreći mu: vjerujem u tebe - uzdam se u tebe -  volim te - žao mi je što sam 

te uvrijedio - želim da dođeš k meni. 

Poslije svete pričesti - Moli ovako: zahvaljujem ti što si došao k meni - 

volim te i želim da zauvijek budeš sa mnom - zamoli ga neka pomogne tebi i 

drugim ljudima. 
 

57. Što je potrebno za primanje svete Pričesti? Kako bih primio svetu 

Pričest u čisto srce, moram biti u stanju milosti (bez teškoga-smrtnoga 

grijeha), moram vjerovati kako ću u svetoj Pričesti primiti samoga Isusa i 

uzdržavati se od hrane i pića (post) sat vremena prije svete Pričesti. Za 

bolesnike to ne vrijedi, mogu se uvijek pričestiti. 

29. Isus se vraća k Ocu 
"Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset 

im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem," (Djela apostolska l ,3) 
 

Nakon što je uskrsnuo od mrtvih, Isus je ostao na zemlji četrdeset dana. 

Ukazao se svojim učenicima. Apostolima je dao vlast otpuštanja grijeha. 

Rekao im je kako trebaju naviještati Radosnu vijest po cijelomu svijetu. Riječ 

"apostol" znači "poslanik". Isus ih je poslao neka poučavaju ljude o njegovoj 

spasiteljskoj ljubavi. - Jednoga dana apostoli su bili na brodici u ribolovu. 

Nisu ulovili ništa riba. Glas s obale doviknuo im je: "Bacite mreže na drugu 

stranu!" Bio je to Isus, ali oni to nisu znali. Učinili su kako im je rekao i bilo 

je toliko riba, nisu mogli izvući mrežu. - Tada je apostol Ivan shvatio tko je to 

bio na obali. "To je Gospodin!" viknuo je. Petar je bio toliko oduševljen pa je 

skočio u more i otplivao na obalu. - Na obali je gorjela vatra i pekle su se 

ribe. Isus je rekao učenicima neka blaguju, a nakon što su blagovali, Isus je 

Petra triput upitao: "Voliš li me?" Petar mu je svaki put odgovorio: "Znaš da 

te volim," Tada mu je Isus rekao: "Pasi ovce moje. Pasi jaganjce moje." To 

znači: Isus je htio neka se Petar brine o svim Isusovim učenicima i 

apostolima. Petar je postao prvi papa. - Ubrzo je došlo vrijeme kad se Isus 

trebao vratiti svojemu nebeskom Ocu. Apostoli su bili tužni što odlazi. Nisu 

se osjećali spremnima ići propovijedati bez Isusa uza se, ali Isus im je obećao 

kako će im poslati Duha Svetoga. On će im pokazivati što će raditi i dat će im 

snagu za to. - Isus se popeo na brdo s učenicima. Rekao im je: "Idite i 

propovijedajte svim narodima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja 

ću biti s vama uvijek, sve do svršetka svijeta." - Tada je Isus uzašao na nebo i 

vratio se svojemu Ocu. Taj događaj zovemo Uzašašće. Isus je Kralj neba i 

zemlje. Na nebu je pripravio mjesto za sve koji ga vole. Jednoga dana, na 

završetku svijeta, Isus će ponovno doći kako bi sudio živima i mrtvima. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:     Apostoli      Uzašašće 
 

"Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju." 
Evanđelje po Marku (16,15) 

 

58. Što je Isus učinio nakon uskrsnuća? - Poslije uskrsnuća Isus Krist je 

ostao na zemlji četrdeset dana i onda je uzašao na nebo s Maslinske gore. 

 

 

 

 

 



POHVALE BOŽJEMU IMENU 
Blagoslovljen budi Bog! Blagoslovljeno njegovo sveto ime! Blagoslovljen 

Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek! Blagoslovljeno ime Isusovo! 

Blagoslovljeno presveto srce Isusovo! Blagoslovljena predragocjena krv 

Isusova! Blagoslovljen Isus u presvetomu oltarskom sakramentu! 

Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj! Blagoslovljena velika Bogorodica, 

Presveta Djevica Marija! Blagoslovljeno sveto i Bezgrješno njezino začeće! 

Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje! Blagoslovljeno ime Marije, 

Djevice i Majke! Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik! 

Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima! Amen. 

 

34. Nebo, naš dom 
"U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 

Idem pripraviti vam mjesto". (Evanđelje po Ivanu 14,2) 

Svi ćemo jednoga dana umrijeti. Naša duša i naše tijelo će se razdvojiti. Ako 

smo tijekom zemaljskoga života voljeli Boga, bit ćemo spremni voljeti ga i 

u vječnosti i Bog će nas dočekati u raju gdje ćemo biti zauvijek sretni. 

Vidjet ćemo Isusa i Mariju i preminule iz naše obitelji. Sveci su duše koje su 

u nebu. - Neki će umrijeti nespremni za Boga, Možda su počinili neke lake 

grijehe ili možda nisu izvršili pokoru. Prije nego što odu u raj, takve će duše 

neko vrijeme provesti u čistilištu kako bi bile očišćene od svih grijeha i 

oslobođene svih kazna za grijehe. Duše u Čistilištu su žalosne zato što ne 

mogu vidjeti Boga, ali su i sretne zato što znaju kako će ga uskoro vidjeti. - 

Ako neka osoba nije voljela Boga u ovome životu i ako je umrla sa smrtnim 

grijehom na duši, tada ta osoba neće moći voljeti Boga niti htjeti biti s 

njime. Osoba koja mrzi Boga otići će u mjesto koje se zove pakao. - Na 

svršetku svijeta naše će duše biti ponovno sjedinjene s našim tijelima i moći 

ćemo uživati u nebu sa svojim dušama i tijelima. - Zato je važno živjeti u 

skladu s Božjim zapovijedima. Svaka dobra stvar koju učinimo čini nas 

ugodnima Bogu i spremnima za raj. Pa čak i malene stvari, primjerice 

molitva ili radosno pomaganje drugima, pripravljaju nas za nebo. - Nebo je 

naš pravi dom. Zemlja je tek mjesto na kojemu provodimo neko vrijeme i 

učimo kako voljeti Boga. Isus nam je rekao kako trebamo živjeti 

"skupljajući blago na nebu". Možemo započeti upravo sada. Gledanje 

Presvetoga Trojstva i Blažene Djevice Marije bit će veličanstvenije od svega 

što poznajemo. Molimo se svakoga dana Bogu nek nas učini svecima! 
 

Riječi kojc trebamo upamtiti:     sveci   čistilište     pakao 
 

65. Što će se dogoditi na svršetku svijeta? Na svršetku svijeta mrtvi će 

uskrsnuti i njihova će tijela biti ponovno sjedinjena s njihovim dušama. 

31. Božja obitelj - Crkva 
"A ja tebi kažcm: Ti si Pctar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i 

vrata paklena neće je nadvladati." (Evanđelje po Mateju 16,18-19) 
 

Apostoli su propovijedali i krstili u mnogim zemljama. Crkva je rasla i rasla. 

U današnje vrijeme kršćana ima u svim krajevima svijeta. - Isus je postavio 

Petra za poglavara Crkve na zemlji. Papa radi ono što je Petar radio, on je na 

čelu svih katolika. Biskupi nastavljaju posao koji su radili apostoli. Diljem 

svijeta ima na tisuće biskupa. Oni se brinu o nama kao što se dobri pastiri 

brinu o svojim ovcama. Biskupi imaju Isusovu ulogu na zemlji. - Papa i 

biskupi zajedno s njime poučavaju nas u Isusovo ime. Oni nam tumače 

Bibliju i govore nam kako ćemo voditi dobar život. Oni određuju i pravila za 

Svetu misu i sakramente. Katolička Crkva nas uči svemu onome što Isus 

želi da znamo. - Svaki biskup ima brojne pomoćnike, svećenike. Svećenici 

primaju posebne ovlasti od biskupa. Mogu otpuštati grijehe u sakramentu 

svete Ispovijedi. Po njihovim riječima kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv. 

- Ima i drugih pomoćnika u Crkvi. Oni se zovu đakoni. Đakoni pomažu 

biskupima i svećenicima u slavljenju Svete mise, naviještanju Radosne vijesti 

i u pomaganju siromašnima. - Neki članovi Božje obitelji žive posebnim 

načinom života. Oni daju obećanje kako će cijeli svoj život posvetiti radu za 

Boga. To su redovnice i redovnici. Oni poučavaju, rade u bolnicama, pomažu 

siromasima i provode cijele dane u molitvi za sve nas. - Većina članova 

Božje obitelji nisu ni biskupi ni svećenici ni redovnice. To su žene, muškarci, 

djevojčice i dječaci poput onih koje svake nedjelje viđaš u crkvi na misi. 

Svatko od nas ima važnu ulogu u Crkvi. - Crkva je poput tijela. Tijelo se 

sastoji od brojnih dijelova. Ako čak i jedan maleni dio nedostaje ili pati, trpi 

cijelo tijelo. Svaki maleni dio čini nešto što ostali dijelovi ne mogu. Takva je 

Crkva. Ti možeš pomoći Crkvi onako kako nitko drugi ne može, a molitve i 

djela mnogih ljudi pomažu tebi. Crkva nas čini svetima. Svima donosi Božju 

milost. Svatko od nas može primiti tu milost i postati svet. Božju milost i 

ljubav možemo donijeti i drugima. 
 

Riječi koje trebamo upamtiti:     Papa     biskup     Crkva 
 

60. Što je Crkva? - Crkva je obitelj svih krštenika. 

61. Tko je utemeljio Crkvu? - Isus Krist je utemeljio Crkvu. 

62. Tko je papa? - Papa je poglavar cijele Crkve i on je Isusov namjesnik a 

Petrov nasljednik na zemlji. 
 

Molimo: Najvažnije istine vjere nalaze se u molitvi koju zovemo Apostolsko 

vjerovanje. Riječ vjerovanje označava ono što vjerujemo. 

 



APOSTOLSKO VJEROVANJE 
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa 

Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu 

Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, 

umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na 

nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i 

mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, 

oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. 
 

32. Marija, naša Majka 
"Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: 'Ženo! 

Evo ti sina!' Zatim reče učeniku: 
4
Evo ti majke!' I od toga časa uze je učenik 

k sebi." (Evanđelje po Ivanu 19,26-27) 
 

Marija je bila zajedno s apostolima na Pedesetnicu. U danima nakon 

Pedesetnice Marija je činila sve što je mogla kako bi pomogla rastu Crkve. 

Htjela je neka svi znaju što je njezin Sin učinio za sve ljude. - Kad je došlo 

vrijeme završetka njezina života na zemlji, Bog je za nju učinio nešto vrlo 

posebno. Uzeo ju je na nebo, dušom i tijelom. Marija je bila presretna što 

ponovno vidi svojega Sina! Isus je svoju Majku učinio Kraljicom neba i 

zemlje. - Sjećaš li se kako nam je Isus dao svoju majku dok je umirao na 

križu? Marija je Majka Crkve i Majka svakomu od nas. Uvijek se možemo 

obratiti Mariji i govoriti joj o svojim problemima. Ona će nas razumjeti. Od 

Marije možemo učiti i kako možemo biti dobri. Ona je uvijek činila ono što 

je Bog htio i nikada nije sagriješila. Ako se nađeš u iskušenju učiniti nešto 

loše, zamoli Mariju neka ti pomogne, neka moli s tobom i za tebe. Ona će to 

rado učiniti. - Marija na poseban način voli malenu djecu. Ponekad im 

dopusti vidjeti je. Prije stotinu godina došla je s neba kako bi posjetila dvije 

djevojčice i jednoga dječaka u mjestu koje se zove Fatima, u Portugalu. 

Zamolila ih je neka čine male žrtvice za grješnike i neka svakoga dana mole 

krunicu. Djeca su Mariju smatrala najljepšom i najboljom osobom koju su 

ikada vidjela i rado su činila ono što im je rekla. - Zato što je Marija to rekla 

toj djeci, danas milijuni ljudi svakoga dana mole krunicu za mir u svijetu. 
Marija je rekla i kako ćemo imati mir samo ako budemo dobri i Bogu ugodni. 
 

Riječ koju trebamo upamtiti:     Krunica 
 

Kraljice anđela, Kraljice apostola, Kraljice svih svetih, Kraljice svete 

krunice, Kraljice mira, moli za nas. 

63. Što je posebno Bog učinio za Mariju na kraju njezina zemaljskoga 

života? Kad je došao kraj Marijina zemaljskoga života, Bog ju je dušom i 

tijelom uzeo na nebo. To je Uznesenje Blažene Djevice Marije. 

33. Isus je uvijek prisutan 
"Amen! Blagoslov i slava i mudrost, i zahvalnica, i čast, i možć i snaga Bogu 

našemu u vijeke vjekova. Amen." (Otkrivenje 7,12) 
 

Prije negoli je uzašao na nebo, Isus je rekao; "Ja sam s vama u svc dane do 

svršetka svijeta“. Isus je s nama na puno načina. Poslao nam je svojega Duha 

da nas vodi. On je uvijek sa svojom Crkvom. Poučava nas preko svetoga oca. 

pape. - Međutim. Isus je s nama na poseban način u svetoj Pričesti. Na misi. 

Tijekom pretvorbe, Isus nam dolazi pod prilikama kruha i vina. Nakon Svete 

mise preostale se hostije pohranjuju u svetohranište. Kad pored 

svetohraništem ugledaš svjetlo, znaš kako je unutra Isus. To je posebno 

svjetlo koje se zove vječno svjetlo. Na taj način Isus živi u svakoj katoličkoj 

crkvi u svijetu i tu je prisutan jednako stvarno kao što je bio prisutan u 

Betlehemu. - Budući da nam je Isus dao tako velik dar, trebali bismo primati 

svetu Pričest kad god možemo. U većini crkava svakoga se dana slavi Sveta 

misa. Možda se možeš potruditi i češće otići na Svetu misu. - U crkvu 

možemo otići i tijekom tjedna. U crkvi u svetohraništu nalazi se Isus. On bi 

volio kad bi i ti došao i neko vrijeme razgovarao s njim. To je ujedno i način 

kako možeš primiti brojne milosti. Bit ćeš radosniji i svetiji nakon tih posjeta. 

Ako su vrata crkve zaključana, kratko pozdravi Isusa, izmoli kratku molitvu 

prije nego što odeš. On će te čuti i bit će zadovoljan. - Ponekad će, osim 

Svete mise, u crkvi biti priređeno posebno vrijeme za klanjanje. To može biti 

Euhanstijsko klanjanje. Svećenik uzme našega Gospodina iz svetohraništa i 

postavi ga u pokaznicu. Tada svi mogu vidjeti Isusa i klanjati mu se u 

Presvetom Oltarskom Sakramentu. Svećenik blagoslivlja ljude i oni pjevaju 

pjesme ili recitiraju molitve. - Znamo kako je Isus prisutan u crkvi. Moramo 

biti ozbiljni i svjesni njegove prisutnosti. Mala djeca viču i trče u crkvi zato 

što oni još ne poznaju Isusa. Ali oni koji Isusa vole i poznaju ne razgovaraju 

u crkvi. U tišini koračamo prema svojim mjestima. Poklonimo se s 

poštovanjem. Ne okrećemo se oko sebe i ne zurimo u druge ljude. Provodimo 

vrijeme s Isusom u molitvi iz ljubavi. - Pokaznica je prekrasan predmet koji 

služi za izlaganje Presvetoga Oltarskog Sakramenta. Koristi se u 

euharistijskomu klanjanju i blagoslovu s Presvetim. - Vječno svjetlo - 

posebno svjetlo koje gori u blizini Svetohraništa kako bismo znali: tu je Isus 

prisutan. - Svetohranište - Posebni prostor u kojemu se pohranjuje Presveti 

Oltarski Sakrament. 
 

64. Ostaje li Isus u posvećenim hostijama i poslije mise? - Da, Isus ostaje u 

posvećenim hostijama i nakon mise. To je presveti oltarski sakrament. 

Preostale posvećene hostije pohranjuju se u svetohranište. 

 



52. Što je Isus učinio nakon svoje smrti? - Trećidan poslije svoje smrti Isus 

je dušom i tijelom uskrsnuo od mrtvih i omogućio nam život milosti. 

53. Što je Sveta misa? - Sveta misa je Isusova nekrvna žrtva na križu i 

njegovo predanje sama sebe u Euharistiji. Po svećenikovim rukama Bog 

pretvara kruh i vino u Kristovo tijelo i krv. 

54. Što se prikazuje zajedno s Kristovim tijelom i krvlju na Svetoj misi? 
Kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv, Euharistijski Isus, i skupa s njime 

prikazujemo Bogu sebe i cijeli svijet i tako ga hvalimo, zahvaljujemo mu, 

prikazujemo sami sebe Bogu Ocu kao naknadu za naše grijehe i molimo ga 

neka nam pomogne. 

55. Kako možemo sudjelovati na Svetoj misi? 

Na Svetoj misi vjernici mogu pjevati pjesme, slušati riječ Božju u čitanjima i 

u propovijedi, sjedinjeni s Isusom prikazivati sebe Ocu i primiti Gospodina u 

Svetoj pričesti. 

56. Kad kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv? 

Kruh i vino postaju Isusovo tijelo i krv kad svećenik u Svetoj misi nad njima 

izgovori ove Isusove riječi: „Ovo je moje tijelo“ i: „Ovo je kalež moje krvi“. 

Tu pretvorbu kruha i vina u tijelo i krv nazivamo transsupstancijacija. 

57. Što je potrebno za primanje svete Pričesti? Kako bih primio svetu 

Pričest u čisto srce, moram biti u stanju milosti (bez teškoga-smrtnoga 

grijeha), moram vjerovati kako ću u svetoj Pričesti primiti samoga Isusa i 

uzdržavati se od hrane i pića (post) sat vremena prije svete Pričesti. Za 

bolesnike to ne vrijedi, mogu se uvijek pričestiti. 

58. Što je Isus učinio nakon uskrsnuća? - Poslije uskrsnuća Isus Krist je 

ostao na zemlji četrdeset dana i onda je uzašao na nebo s Maslinske gore. 

59. Tko je Duh Sveti? - Duh Sveti je Bog, treća božanska osoba Presvetoga 

Trojstva. - Molimo: O dođi, Stvorče, Duše Svet. pohodi duše vjernika, poteci 

višnjom milosti u grudi štono stvori ih. 

60. Što je Crkva? - Crkva je obitelj svih krštenika. 

61. Tko je utemeljio Crkvu? - Isus Krist je utemeljio Crkvu. 

62. Tko je papa? - Papa je poglavar cijele Crkve, on je Isusov namjesnik a 

Petrov nasljednik na zemlji. 

63. Što je posebno Bog učinio za Mariju na kraju njezina zemaljskoga 

života? Kad je došao kraj Marijina zemaljskoga života, Bog ju je dušom i 

tijelom uzeo na nebo. To je Uznesenje Blažene Djevice Marije. 

64. Ostaje li Isus u posvećenim hostijama i poslije Svete mise? - Da, Isus 

ostaje u posvećenim hostijama i nakon mise. To je Presveti Oltarski 

Sakrament. Preostale posvećene hostije pohranjuju se u svetohranište. 

 

 

PRVOPRIČESNICI - PRIPRAVA 
 

1. Tko te je stvorio? - Bog me je stvorio (KKC 355, 371-373). 

2. Tko je Bog? - Bog je savršeno biće, Stvoritelj neba i zemlje. (KKC 41,290-291). 

3. Gdje je Bog? - Bog je na nebu, u Crkvi, na zemlji i posvuda. (KKC 

294,303, 326,773). 

4. Zna li Bog sve? - Da, Bog sve zna, čak i naše misli. (KKC 299, 303-305). 

5. Postoji li samo jedan Bog? - Da, postoji samo jedan Bog. (KKC 233). 

6. Koliko ima božanskih osoba? - Tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh 

Sveti. (KKC 253). 

7. Kako nazivamo tri božanske osobe, jednim imenom? - Otajstvo triju 

božanskih osoba, a jednoga Boga nazivamo Presveto Trojstvo. (KKC 234). 

8. Zašto kažemo da je Bog „Stvoritelj neba i zemlje“? - Bog je „Stvoritelj 

neba i zemlje“ zato što je on ni iz čega stvorio nebo i zemlju. (KKC 279, 296). 

9. Brine li se Bog za sve stvoreno? - Da, Bog se iz ljubavi brine za sve 

stvoreno. (KKC 301). 

10. Zašto te je Bog stvorio? - Bog me je stvorio kako bi mi iskazao svoju 

dobrotu i kako bismo bili s njim zauvijek sretni. (KKC 293-294). 

11. Tko su bili prvi muškarac i prva žena? - Prvi muškarac bio je Adam, a 

prva žena bila je Eva. (KKC 369,375). 

12. Tko su anđeli? - Anđeli su stvoreni duhovi koji nemaju tijelo. Oni su 

Božji sluge i poslanici. (KKC 328, 329). 

13. Što je grijeh? - Grijeh je neposluh Božjemu zakonu. (KKC 1849-1850). 

14. Tko je počinio prvi grijeh na zemlji? - Adam i Eva, naši praroditelji, 

počinili su prvi grijeh na zemlji. (KKC 390). 

15. Kako zovemo prvi grijeh? - Prvi grijeh zovemo istočni-iskonski grijeh. 

16. Što je krštenje? - Krštenje je sakrament kojim postajemo kršćani i 

posinjena djeca Božja. (KKC 1262-1265). 

17. Što se krštenjem promijenilo za tebe? - Krštenje je uklonilo istočni 

grijeh s moje duše i učinilo je dušu bogatom Božjom milošću. (KKC 1262-1265). 

18. Na koji je način Noa odgovorio Bogu poslušnošću? - Noa je 

poslušao Boga i izgradio arku kako bi sve dobro u stvorenje bilo spašeno 

od velikoga potopa. (KKC 56). 

19. Na koji je način Abraham odgovorio Bogu vjerom? - Abraham je 

toliko vjerovao Bogu, bio je spreman žrtvovati svojega sina. (KKC 59) 

20. Na koji je način David odgovorio Bogu povjerenjem? - David je imao 

takvo povjerenje u Božju ljubav i brigu za izabrani narod, Izraelce, odvažio se 

boriti protiv diva Golijata oboružan samo praćkom. (KKC 64). 

21. Što je Deset Božjih zapovijedi? - Deset Božjih zapovijedi su Božji zakon 

ljubavi za sav njegov narod. (KKC 1962). 
 



22. Zašto je Bog Mojsiju i svojemu narodu dao Deset zapovijedi? - Bog je 

Mojsiju i svojemu narodu dao Deset zapovijedi kako bi ga poznavali i vjerno 

mu služili iščekujući Spasitelja. (KKC 1961) 

23. Što je to smrtni grijeh? - Smrtni grijeh je težak čin neposlušnosti 

Božjemu zakonu. Kako bismo počinili smrtni grijeh, moraju biti ispunjena tri 

uvjeta: 1. grijeh mora biti težak. 2. moram znati kako je to vrlo pogrešno i 

ozbiljno. 3. moram biti slobodan to učiniti ili ne učiniti. (KKC 1863) 

24. Što je to laki grijeh? Svake večeri promisli o prošlom danu. Jesi li učimo 

nešto loše? Jesi li učinio nešto što nije bilo baš dobro. Kao podsjetnik, 

pogledaj tablicu. Zatim reci Bogu kako ti je žao. Zamoli ga nek te drugi put 

učini jačim. Bog će ti rado dati milost kako bi grijehu kazao "ne".  

25. Tko je Isusova majka? - Blažena Djevica Marija (KKC 495) 

26. Tko je osim Isusa bio bez istočnoga grijeha? - Blažena Djevica Marija. 

27. Gdje se Isus Krjst se rodio? - U štalici blizu grada Betlehema, i bio je 

položen u jasle. (KKC 525) 

28. Kad se Isus rodio? - Isus se rodio na prvi Božić prije više od dvije tisuće 

godina. (KKC 526) 

29. Tko je Isus Krist? - Isus Krist je druga božanska osoba Presvetoga 

Trojstva. On je pravi Bog i pravi čovjek. (KKC 470) 

30. Zašto je Sin Božji postao čovjek? - Sin Božji postao je čovjek kako bi 

nas spasio od grijeha i vječne smrti. (KKC 461) 

31. Tko su članovi svete obitelji? - Članovi svete obitelji su Isus, Marija i 

Josip, Oni su zajednički ljubili Boga i vjerno mu služili. Sveta je obitelj uzor 

za sve obitelji. (KKC 533) 

32. Tko je sveti Josip? - Sveti Josip je Isusov zakoniti otac i Marijin suprug. 

33. Zašto je Ivan Krsitelj krstio Isusa? - Ivan Krstitelj je krstio Isusa kako bi svi 

ljudi znali - Isus je Sin Božji. (KKC 535) Ivan je za Isusa rekao: Evo Jaganjca… 

34. Zašto je Isus naviještao radosnu vijest? - Isus je naviještao radosnu vijest 

kako bi, prihvaćajući Njegov nauk, svi ljudi ušli u kraljevstvo Božje. (KKC 543). 
35. Koja su tjelesna djela milosrđa? Tjelesna djela milosrđa pomažu nam 

živjeti kraljevstvo Božje na zemlji. (KKC 2447) 

1. Gladna nahraniti. 2. Žedna napojiti. 3. Putnika primiti. 4. Siromaha 

odjenuti. 5. Bolesnika pohoditi. 6. Utamničenika posjetiti. 7. Mrtva pokopati. 
36. Što je molitva? - Molitva je uzdizanje našega srca i uma Bogu da ga hvalimo, da 

mu zahvaljujemo i da ga molimo za svoje i tuđe potrebe. 

37. - Zašto je Isus činio čuda? Isus je činio čuda kako bi ljudi imali vjeru i kako bi 

ga prepoznali kao Sina Božjega. (KKC 515) 

38. Što je kajanje za grijehe? - Kajanje za grijehe je bol koju osjećamo zbog grijeha 

koje smo počinili i želja kako ih više nikada nećemo učiniti. Kajemo se za grijeh 

zato što nam je žao što smo uvrijedili Boga ili zato što se bojimo Božje kazne za 

grijeh. (KKC 1451-1453). 

39. Što je sakrament pokore? - Sakrament pokore još zovemo i sakrament 

pomirenja ili sakrament ispovijedi. U tomu sakramentu svećeniku 

ispovijedamo sve grijehe koje smo počinili i tada nam, snagom Isusa Krista, 

oni bivaju oprošteni. U našoj se duši obnavlja milost i dobivamo pokoru kao 

zadovoljštinu za zlo koje smo učinili. 

40. Koje riječi mora izgovoriti svećenik u sakramentu pokore kako bi 

nam grijesi bili oprošteni? Kako bi nam grijesi bili oprošteni u sakramentu 

pokore, svećenik mora reći: „Ja te odrješujem od grijeha tvojih, u ime Oca i 

Sina i Duha Svetoga“. 

41. Navedi pet stvari potrebnih za dobru svetu ispovijed. - 1. Ispitati 

savjest. 2. Pokajati se za grijehe. 3. Odlučiti da više neću griješiti. 4. 

Ispovjediti sve svoje grijehe. 5. Izvršiti naloženu pokoru. 

42. Koji su učinci dobre svete Ispovijedi? - Sakramentom Pokore opraštaju 

mi se grijesi, obnavlja se milost u mojoj duši i primam snagu kako bi u 

svakidašnjem životu bio dobar kršćanin. 

43. Što je pokora? - Pokora može biti molitva, djelo milosrđa, darivanje 

milostinje, pomaganje bližnjemu, samoodricanje, žrtva, djelo ljubavi ili 

prihvaćanje našega križa. Pokora nam pomaže postati sličniji Isusu i služiti 

kao naknada za naše grijehe. 

44. Zašto kažemo da je Isus dobri pastir? - Zato što on voli svoje ovce, 

brine se o njima, daje im hranu, štiti ih od zla i čak polaže svoj život za njih. 

Mi smo njegove ovce, a Crkva je njegov ovčinjak. 

45. Što je Euharistija? - Euharistija je sakrament tijela i krvi našega 

Gospodina, Isusa Krista. 

46. Kad nam je Isus dao Euharistiju? - Sakrament Euharistije Isus nam je 

dao na posljednjoj večeri. 

47. Kako svećenik može učiniti da kruh i vino postanu kristovo tijelo i 

krv? - Svećenik od Isusa primi vlast i po njegovim riječima kruh i vino 

postaju Isusovo tijelo i krv. Tu vlast Isus je izravno dao svojim učenicima na 

posljednjoj večeri, rekavši: „Ovo činite meni na spomen“ 

48. Koje riječi svećenik mora izgovoriti na Svetoj misi kako bi kruh 

postao tijelo Kristovo? - „Ovo je moje tijelo“. 

49. Koje riječi svećenik mora izgovoriti na Svetoj misi kako bi vino 

postalo Kristova krv? - „Ovo je kalež moje krvi“. 

50. Nakon riječi pretvorbe jesu li prineseni darovi još uvijek kruh i vino? 
- Više nisu kruh i vino. To je sada Isus stvarno prsutan u Euharistiji. 

51. Što je Isus učinio da nas spasi od grijeha? 

Isus Krist nas je od grijeha spasio svojom mukom i smrću na križu kako 

bismo mogli biti zauvijek s njime u raju. 


